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Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

Strażacy i pracownicy cywilni ochrony przeciwpożarowej!
Druhowie i druhny ochotniczych straży pożarnych!

Pasjonaci ochrony przeciwpożarowej!

100 lat temu Ojczyzna była w śmiertelnej potrzebie. Naczelnik państwa
i Naczelny Wódz Józef Piłsudski zwrócił się z odezwą do wszystkich obywateli, 

by niezależnie od wieku i w miarę sił fizycznych wspomogli Wojsko Polskie. 
Na apel odpowiedziano. Wśród pierwszych, którzy ruszyli do Armii Ochotniczej,
byli strażacy. Zachęcała ich do czynu nie tylko odezwa Naczelnego Wodza, ale
też apele strażackich władz. Bolesław Chomicz, prezes Związku Floriańskiego,

wezwał do broni wszystkich, którym drogi jest ideał niezależności Polski,
„wszystkich, kto ziemię, mowę i kulturę ojczystą miłuje, a nie pragnie jej

pohańbienia przez motłoch wschodni”.

Szanowni Państwo!

Żyjemy w bez porównania łatwiejszych czasach. Nie ma potrzeby wygłaszania
podobnych apeli. Niestety, trwająca epidemia nie pozwala nam na organizację

obchodów 100-lecia strażackiego czynu w wojnie polsko-bolszewickiej
z wymarzonym przez nas rozmachem. Informuję zatem, że obowiązkiem etycznym

każdej osoby funkcyjnej zatrudnionej w Państwowej Straży Pożarnej jest
znajomość opisywanych wydarzeń i umiejętność opowiadania o nich.

Pozostałe osoby zachęcam, by postawiły się w myślach w położeniu strażaków
z 1920 r. i uczciły pamięć o nich chwilą zadumy.

Cześć!

nadbryg. Andrzej Bartkowiak





Ochro na prze ciw po ża ro wa a woj na
Chcie li śmy moc no za zna czyć, że woj na nie jest dla stra ża ków sta nem nor mal nym. Pierw szą część nu me ru wy peł nia za tem ochro na prze -

ciw po ża ro wa, czy li to, czym zaj mo wa li by się, gdy by nie ko lej na już, a mi mo to przy ję ta ko niecz ność wzię cia ka ra bi nów do rąk. Sta ra li śmy
się przez do bór tek stów i te ma tów po ka zać w ich zło żo no ści ów cze sne spra wy bez pie czeń stwa po ża ro we go. Wie lu czy tel ni ków za pew ne
do zna szo ku po znaw cze go po za zna jo mie niu się z nie gdy siej szą my ślą tech nicz ną, a przy tym pięk nem ję zy ka i kla row no ścią prze ka zu.
Po ka zu je my też po ża ry tam tych cza sów – z per spek ty wy za rów no ro ku 1920, jak i 2020. 

Część dru ga to woj na i udział w niej stra ża ków. Nikt zdro wy na umy śle bol sze wi ków do Pol ski nie za pra szał. Przy szli, nio sąc swo je
kłam li we ha sła, brak za sad mo ral nych, per ma nent ny upa dek go spo dar czy i bez den ną po gar dę dla czło wie ka. Po prze dza ła ich per fid na,
fa cho wa pro pa gan da – tak skraj nie kłam li wa, że uwie rzyć w nią mo gli tyl ko lu dzie na iw ni, złej wo li, zwy czaj ni zdraj cy lub obo jęt ni na spra -
wy pol skie. Zdraj ców nie by ło zbyt wie lu. Nie ste ty, mniej szo ści et nicz ne nie chęt nie go dzi ły się z od no wio nym by tem pań stwo wym, 
nie bę dą cych ich na ro do wym. Zwy cięz com woj ny trud no by ło za po mnieć o tych po sta wach tak w jej trak cie, jak i po za koń cze niu. 

Ob ra zy woj ny
Tym cza sem za gro że nie nie sio ne przez bol sze wi ków miało po nadna ro do wy i po nad sta no wy charakter. Zbrod nie wo jen ne, a więc gwał -

ty, ra bun ki, mor der stwa i pod pa le nia, by ły nor mą ich dzia ła nia, przy czym w od róż nie niu od wojsk świa ta cy wi li zo wa ne go, w tym woj ska
pol skie go – nie pod ję to na wet naj mniej szych prób ich roz li cze nia. A o bol sze wic kich zbrod niach wie my z re la cji ich sa mych. Przy ko nar -
mii Bu dion ne go był ko re spon dent wo jen ny Iza ak Ba bel, uta len to wa ny ży dow ski 26-la tek z Ode ssy. Oto wy im ki z je go dzien ni ka, pi sa ne -
go skry cie (przeł. Je rzy Po mia now ski):

„11. VII. 20. Bie lów. (…) Ży dzi ogra bie ni, nie mo gą te go zro zu mieć, cze ka li na wła dzę so wiec ką jak na zba wie nie, a tu wrza ski, na haj -
ki, wy gu dła je. 

28. VII. 20. Cho tyń (…) Opo wieść o tym, jak pol ski pułk czte ry ra zy skła dał broń i znów za nią chwy tał, gdy rzu ca no się na nich 
z pa ła sza mi. (…) Strasz na praw da – wszy scy żoł nie rze cho ru ją na sy fi lis. (…) Ca łe to wo jac two – ak sa mit na czap kach, gwał ty, czu pry ny,
bi twy, re wo lu cja i sy fi lis. Ga li cja za ra żo na jest na wskroś. 

7. VIII. 20. Be re stecz ko. (…) ogra bie nie ko ścio ła, rwą or na ty, dro go cen ne lśnią ce sza ty po tar ga ne, na zie mi, sio stra mi ło sier dzia 
wy nio sła trzy tłu mo ki.

18. VIII. 20. (…) Jeź dzi łem z wo jen ko mem wzdłuż pierw szej li nii, bła ga my, że by nie za bi jać jeń ców, Apa na sen ko umy wa rę ce, Sze ko
bąk nął – dla cze go nie; ode gra ło to po twor ną ro lę. Nie pa trzy łem im w twa rze, prze bi ja li ba gne ta mi, do strze li wa li, tru py na tru pach, 
jed ne go jesz cze ob dzie ra ją, dru gie go do bi ja ją, ję ki, krzy ki, char kot (…). 

29. VIII. 20. (…) No cu je my w Pniew sku. Po rząd na, pol ska ro dzi na chłop ska. Ude rza ją ca róż ni ca mię dzy Ro sja na mi a Po la ka mi. Po la cy
ży ją czy ściej, we se lej, ba wią się z dzieć mi, ład ne ob ra zy świę te, ład ne ko bie ty.” 

Na ta ką wła śnie woj nę szli pol scy oby wa te le, głów nie Po la cy. W Ar mii Ochot ni czej zna la zły się też puł ki ta tar ski i bia ło ru ski, in ne
mniej szo ści od dzia łów zbroj nych na ro do wych do ar mii pol skiej nie wy sta wi ły, po bo ro wych – tak. Pol scy stra ża cy chcie li wal czyć pod wła -
snym sztan da rem, a że z bra ku cza su nie by ło im to da ne, wzmac nia li ist nie ją ce od dzia ły. Po ka zu je my ich czy ny, o sa mej woj nie in for mu -
jąc na ty le, by czy tel ni kom dać jej ogól ny ogląd. Na der skrom ną ma te rię hi sto rycz ną o stra żac kim w niej udzia le wy ko rzy sta li śmy
do mak si mum. Dla cze go skrom ną? Od po wie dzi zna leźć moż na na ła mach. 

Au to rzy nu me ru
I jesz cze kil ka słów o au to rach ni niej sze go nu me ru. Wiek od lat 32 do 85+, a wła ści wie do 170+. Są

wśród nich hi sto ry cy, in ży nie ro wie, eko no mi ści i ubez pie czy cie le, stra ża cy za wo do wi i ochot ni cy, jest też
dy plo mo wa ny ar ty sta i li te ra tu ro znaw czy ni, trzech du chow nych. Pla ka ty i ob ra zy oby dwu stron kon flik tu
two rzy li ar ty ści naj wyż szej pró by. W prze wa dze li czeb nej są dok to rzy na uk hi sto rycz nych, więc spra wa
przed sta wia się po waż nie, ale na ko niec da je my kró ciut ki dział trze ci: hu mor i roz ryw kę. Bo prze cież w 1920 r.
wal czo no rów nież o to, by móc po pra cy bez tro sko i w swoj skiej kul tu rze od po czy wać, a zwłasz cza by pol -
skim, ludz kim zwy cza jem ro dzi ce mo gli ba wić się z dzieć mi. 

Pa weł Ro cha la

Mamy rzadki przywilej, a zarazem obowiązek, uczczenia pamięci o udziale polskich strażaków
w wojnie II Rzeczypospolitej z Rosją radziecką (sowiecką), której punktem kulminacyjnym była 

Bitwa Warszawska, znana pod patetyczną w treści, lecz trafną co do istoty nazwą „cudu nad Wisłą”. 
Przywilej, bo to wielka satysfakcja zajmować się sprawami wielkimi, czyli najważniejszymi

w naszej historii. Obowiązek, bo jesteśmy winni naszym przodkom, czy to rodowym, 
czy w stanowiskach służbowych i honorowych, coś, co najważniejsze dla kultury narodowej – pamięć. 
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Konstanty Wysznacki (1884-1943)
Związek Floriański miał imponujące możliwości i horyzonty intelektualne dzięki kilkunastu ludziom o wybitnej wiedzy fachowej, dobrym

piórze i wyśmienitym charakterze. To oni kształtowali świadomość strażacką za pośrednictwem łamów PP. Byli pracownikami Zarządu
Ubezpieczeń Wzajemnych Budowli od Ognia (ZUWBO), a zatem podwładnymi Bolesława Chomicza. Konstanty Wysznacki to jeden z nich.
W ZUWBO pełnił funkcję szefa Działu Prewencji. W PP publikował artykuły o bardzo szerokim spektrum tematycznym. Spośród nich
wybraliśmy pierwszy z cyklu „O czem każdy strażak wiedzieć powinien”, który ukazał się w PP nr 5-6 z 1917 r., jeszcze pod okupacją niemiecką 
– stąd na koniec pojawia się informacja o cenzurze. Cykl ten będziemy kontynuowali na łamach PP, ze względów merytorycznych, a także 
z uwagi na piękny styl artykułów. 

Konstanty Wysznacki zginął w czasie II wojny światowej, w jednym z niemieckich obozów koncentracyjnych. W 1943 r. wyszło na jaw, że
udzielał pomocy Żydom. Niemcy aresztowali nie tylko jego samego, ale również jego żonę i córkę. Zesłane do obozu w Ravensbrück, zdołały
przeżyć. PRo
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W 1912 r. od był się re gio nal ny zjazd rol ni czy (stra -
żac ki) we Wło cław ku, gdzie za pa dły de cy zje o po wsta -
niu cza so pi sma, któ re po mo gło by
w prze obra że niu stra ży ognio wych
z jed no stek bo ry ka ją cych się z pro ble -
ma mi eg zy sten cjal ny mi i skraj nie ama -
tor skich w ide owe i pro fe sjo nal ne –
„Prze glą du Po żar ni cze go”. Pie nią dze
na je go po wsta nie wy ło ży li naj bar dziej
za in te re so wa ni: ubez pie czy cie le i to wa -
rzy stwa rol ni cze. Re dak to rem na czel -
nym zo stał Bo le sław Cho micz, a je go
za stęp cą Jó zef Tu lisz kow ski. Cza so pi -
smo mia ło bar dzo wy so ki po ziom me -
ry to rycz ny i jak gło sił je go pod ty-
tuł – po świę co ne by ło ubez pie cze niom
od ognia, spra wom stra ży ognio wych
i bu dow nic twa ognio trwa łe go. 

Wy da wa nie PP za wie szo no wraz z wy-

bu chem Wiel kiej Woj ny. W 1915 r. zie mie za bo ru ro syj -
skie go zo sta ły ob ję te oku pa cją nie miec ką i au striac ką.

Ce sa rze Nie miec i Au stro -Wę gier zła go -
dzi li kurs wo bec Po la ków, obie cu jąc im
na miast kę pań stwa, po wo łu jąc pol skie
qu asi -rzą dy we wła snych stre fach oku -
pa cyj nych. Na fa li tych zda rzeń Bo le sław
Cho micz zo stał pre ze sem ZUWBO. We
wrze śniu 1916 r. uda ło mu się prze -
kształ cić To wa rzy stwo Św. Flo ria na (or -
ga ni za cję zrze sza ją cą pol skich stra ża ków,
któ rą współ za kła dał w 1914 r. ja ko po -
zor nie re li gij ną, dla zmy le nia władz car -
skich) w Zwią zek Flo riań ski i do pro-
wa dzić do ma so we go zjaz du stra ża ków
w War sza wie. Z po cząt kiem 1917 r.
wzno wio no wy da wa nie PP.

Sylwetka Bolesława Chomicza

cd. na str. 14
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W 1918 r. Zwią zek Flo riań ski pod kie row nic twem
Cho mi cza i Tu lisz kow skie go ak tyw nie włą czył się
w dzie ło bu do wa nia nie pod le gło ści Pol ski oraz jed -
no cze nia stra ża ków wszyst kich do tych cza so wych 
za bo rów i ziem od zy ska nych w ogól no kra jo wej or -
ga ni za cji. 

Przed sta wio ny ar ty kuł uka zał się w PP nr 21-22
z 1918 r., za tem już po od zy ska niu nie pod le gło ści
przez Pol skę. Przed sta wia wi zję ochro ny prze ciw po -
ża ro wej ja ko spój ne go sys te mu, zło żo ne go z trzech
rów no praw nych ele men tów: bu dow nic twa ognio -
trwa łe go, ubez pie czeń od ognia oraz stra ży po żar -
nych. Sam ty tuł jest bar dzo in try gu ją cy, a przy tym
su ge styw nie skom po no wa ny: „Pro gram hy gje ny
prze ciw po ża ro wej i je go re ali za cja”. Czy li z ochro ną
prze ciw po ża ro wą jak z hi gie ną – jak nie jest kom -
plet na, to jej nie ma. 

PRo

cd. ze str. 10
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Ar ty kuł za pre zen to wa ny po ni żej uka zał się w PP nr 17-18
z 1918 r. Jest to dzie ło ko mi sji ma ją cej oce nić spo sób do wo -
dze nia ak cją ga śni czą przez Jó ze fa Tu lisz kow skie go, w któ rej
zgi nę ło dwóch stra ża ków WSO. Ko mi sja nie zna la zła nie pra -
wi dło wo ści w dzia ła niu do wód cy. 

Sa ma kon struk cja mu ro wa na bu dyn ku nie wy star czy, by lu -
dzie nie gi nę li w pożarze. Po trzeb ny jest ce lo wy splot czyn ni -
ków bu dow la nych, or ga ni za cyj nych i szko le nio wych, któ re go
ra żą co bra ko wa ło w tam tych cza sach, a któ ry na si pio nie rzy
sta ra li się wdro żyć do kon struk tyw ne go my śle nia. Jed no cze -
śnie na wet du że po ża ry po je dyn czych bu dyn ków w wiel kich
mia stach by ły ni czym w po rów na niu ze zda rze nia mi na pro -
win cji, zna ny mi ów cze śnie pod na zwą „klę ski po ża ro wej”. Z wy -
jąt kiem Wiel ko pol ski, Ślą ska i Po mo rza sy tu acja w 1920 r.
w ni czym nie od bie ga ła od rze czy wi sto ści z 1910 r. przed sta -

wio nej przez Bo le sła wa Cho mi cza w ar ty ku le „Ubez pie cze nie
od ognia a bu dow nic two kra ju” (PP nr 1/1912, s. 22-24). 

„Kraj nasz (wy łą cza jąc War sza wę) na po cząt ku ro ku 1911
po sia dał ogó łem […] 2.445.120 bu dyn ków […] 86% bu dyn ków
z drze wa, 7% – z mu ru i 7% – kon struk cji mie sza nej. Sło mą
po kry to w kra ju 80% bu dow li, gon tem itp. ma ter ja ła mi – 12%
i za le d wie 8% bu dow li ma ją po kry cia ognio trwa łe (bla cha, da -
chów ka, pa pa i. t. p.). Tym spo so bem 9/10 bu dow li w Kró le -
stwie ma ją da chy ła two pal ne. […] dla ści sło ści nad mie nia my,
że po ża rem zbio ro wym bę dzie my na zy wa li ta ki, któ ry stra wił
jed no ra zo wo wię cej, niż 25 nie ru cho mo ści”. 

Za tem na praw dę by ło z czym wal czyć, sko ro w jed nym
po ża rze pło nę ło 100 bu dyn ków, czy li pół mia stecz ka al bo
dwie wsie. Sta ty stycz nie każ dy po żar wiej ski tam tych cza sów
po chła niał bli sko 4,5 bu dyn ku. PRo

Jak wyglądały pożary na początku XX w.? 
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hi sto ria ogniem się to czy
Być mo że to wła śnie za spra wą po ło że nia w ser cu tzw. cy wi li zo -

wa ne go świa ta hi sto ria pol skich miast pi sa na jest ogniem i krwią,
a stre ścić ją moż na w trzech po wra ca ją cych w róż nych kon fi gu ra -
cjach sło wach: po żar, za ra za, na jazd. Cha rak ter tych ostat nich za le -
ży od krań ca Pol ski, a w do dat ku od ob ra nej per spek ty wy, zwłasz cza
je śli cho dzi o te ry to ria spor ne; cha rak ter pierw szych by wa zaś nie -
ocze ki wa ny i uni wer sal nie do ku cza ludz ko ści od za ra nia dzie jów. 

To, że naj star sze gli wic kie za pi ski o po ża rach po cho dzą do pie ro
z 1601 r., zmy lić nas nie mo że. Wte dy to w przy ko ściel nej pie kar ni
po ja wił się ogień, pręd ko po chła nia jąc ca łe mia sto i ka wa łek przed -
mie ścia. Spa li ły się mię dzy in nym wie ża ko ścio ła z dzwo na mi, ra -
tusz i ar chi wum z za pi ska mi o wszyst kich po przed nich po ża rach.
Prócz znisz cze nia da nych o swych po przed ni kach po żar z 1601 r.
przy czy nił się do roz kwi tu su kien nic twa w Gli wi cach, spło nę ły bo -
wiem w ca ło ści za pa sy chmie lu i je go na sion oraz wy po sa że nie bro -
wa rów, w związ ku z czym chmiel ni cy i pi wo wa rzy zmu sze ni by li
za jąć się czymś in nym. 

Su kien ni kom i ca łej resz cie gli wi czan nie by ło jed nak da ne dłu -
go cie szyć się spo ko jem. W 1642 r. mia sto spa li li Szwe dzi, a nie-
ca łe sie dem de kad póź niej (1711) ogień po ja wił się raz jesz cze, 
by stra wić 150 do mów i ko ściół, to piąc przy tym pięć dzwo nów. 
Nie dłu go po tym i ko lej nym po ża rze mia sto zu bo ża ło tak bar dzo, że
mu sia ło sprze dać czte ry wsie.

Wiek XIX oka zał się ła skaw szy, ale tyl ko tro chę. Pło nę ły głów -
nie sto do ły, warsz ta ty i fa bry ki, choć i do my miesz kal ne nie unik -
nę ły szkód. 

sce ne ria
Czy ta jąc pra sę gór no ślą ską z 1919 r., tak pol ską, jak i nie miec ką,

moż na za uwa żyć, że po mię dzy prze brzy dły mi ha ka ty sta mi i śmier dzą -
cy mi spar ta ki sta mi a Po la ka mi de mo ra li zu ją cy mi nie miec kie woj sko
sprze da żą sło ni ny za 8 ma rek, po mię dzy wia rą „so cy ali stycz ną” (za -
chod nie go czy wschod nie go ro dza ju) a ka to li cy zmem, po mię dzy skra -
dzio ną świ nią a roz sza bro wa nym ma słem… moż na tra fić na wy da rze nie,
któ re wstrzą snę ło wszyst ki mi gli wi cza na mi tak sa mo, nie za leż nie od na -
cji i po glą dów: nie zbyt du ży po żar.

Naj pierw po wie dzieć trze ba so bie nie co o hi sto rii sa me go ki na
Ca pi tol – kul tu ro wej pe reł ki oko lic gli wic kiej sta rów ki, któ rą te raz po -
dzi wiać moż na już tyl ko na sta rych fo to gra fiach. 

W la tach 70. XIX w. tam, gdzie dziś jest plac Mic kie wi cza, sta ły go -
spo da i ma ły szpi tal. Do strze żo no jed nak po ten cjał te go miej sca i otwar -
to tam te atral ne ogro dy let nie Schu et zen gar ten. To w nich tęt ni ło kul -
tu ral ne ży cie mia sta, oto czo ne wo nią cy gar, cie niem kwit ną cych kasz -
ta nów, dźwię ka mi or kie stry i ma je sta tem sta re go bu dow nic twa. 

W 1874 r. utwo rzo no w ogro dach Zjed no czo ne Te atry Gli wic i Tar -
now skich Gór, a 18 lat póź niej (1892) gli wic ki przed się bior ca Fried-
länder wy ku pił i wy re mon to wał obiekt, zmie nia jąc je go na zwę na
Schü t zen haus -Stadt gar ten, uży wa ną na prze mien nie z na zwą The ater
und Kon cer thaus. Już w 1896 r., a więc za le d wie rok po pre zen ta cji do -
ko nań bra ci Lu mière w Pa ry żu, od by ły się tam pierw sze po ka zy moż li -
wo ści ki ne ma to gra fu. 

Na stęp nie ca ły te ren wy ku pi ło mia sto Gli wi ce i po re mon cie,
w sierp niu 1918 r., otwo rzo no ki no Städ ti sche Licht spie le, miesz czą ce
aż 570 wi dzów. 

– ta ki na głó wek po ja wił się w ga ze cie „Der obe rchle si sche wan De rer”, 
gDy 24 mar ca 1919 r. w po ża rze gli wic kie go ki na ca pi tol zgi nę ło 76 Dzie ci.
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pro mi nent ny bu dy nek z za bez pie cze nia mi
Gór ny Śląsk szczę śli wie omi nę ły li nie fron tów I woj ny świa to wej,

a jed nak otwar cie przez mia sto wła sne go ki na by ło ry zy kow nym
przed się wzię ciem, bio rąc pod uwa gę sy tu ację spo łecz no -po li tycz ną
zwią za ną z koń cem woj ny, nie pew ną przy na leż no ścią pań stwo wą re -
gio nu, nie wąt pli wym osła bie niem Nie miec oraz wy ty ka niem przez gór -
no ślą skich Po la ków owe go osła bie nia. Jak do no si pra sa, „[nie miec kie]
rol nic two we ge tu je z po wo du bra ku ro bot ni ka, pa szy dla trzo dy, na -
wo zów dla wy bie dzo nej i ze wszyst kich sił wy cień czo nej zie mi. Trzo -
da wy chu dła, opa sy ma ją li chą war tość mię sną, skąd li che wi do ki dla
go spo da rzy, a z po wo du li che go mię sa brak po trzeb nej tre ści od żyw -
czej dla lud no ści, mle ko chu de, ilość by dła o 2 i pół mi lio na sztuk
zma la ła, licz ba świń cof nę ła się z 25,7 mi lio nów na 10,9 mi lio nów
sztuk” [1]. I tak da lej. 

A jed nak lud ność po woj nie spra gnio na by ła roz ry wek. Wła dze
mia sta po sta no wi ły to pra gnie nie za spo ko ić. Więk szość kin na le ża ła
wów czas do pry wat nych wła ści cie li, a w Gli wi cach dzia ła ły już trzy
te go ty pu obiek ty, dla te go mia stu szcze gól nie za le ża ło, by wy ka zać
się pro fe sjo na li zmem i kon ku ren cyj no ścią. Sta ran nie wy re mon to wa no
wnę trze i ele wa cję, a bu dy nek miał być do sto so wa ny do wy mo gów
ów cze snych prze pi sów prze ciw po ża ro wych. Gdy pra cę uzna no za go -
to wą, na fa sa dzie po ja wił się na pis Stadt gar ten. Z okien spły wa ły 
ka ska dy kwia tów. Za dba no nie tyl ko o wy strój bu dyn ku, ale tak że
o spe cjal ne miej sce dla kil ku oso bo wej or kie stry, przy czym pa mię tać
na le ży, że re kru ta cja mu zy ków w cza sie po wo jen nych mi gra cji lud no -
ści wca le nie by ła ła twym za da niem. Tu po zwo lo no so bie na roz mach.
Pod czas gdy w in nych ki nach dzia ła ły ze spo ły czte ro oso bo we,
w Städti sche Licht spie le zde cy do wa no się za trud nić pro wa dzo ny przez
dy ry gen ta (go ścin nie tak że dy ry gen tów z Wied nia lub Ber li na) sze -
ścio oso bo wy ze spół, w któ re go skład wcho dzi ły pia ni no, pierw sze
i dru gie skrzyp ce, kon tra bas, wio lon cze la, per ku sja, har mo nia, flet oraz
trąb ka. W póź niej szym cza sie do łą czy ły do nich klar net, obój i pu zon.

Za rzą dza ją cy ki nem Carl Hir schec ker na otwar cie pla ców ki wy brał
naj więk szą pro duk cję tam tych cza sów, „Das Him mels schiff” („Mi sja
na Mar sa”, reż. Hol ger Mad sen, Da nia 1918). W trak cie pro jek cji par -
tie so pra no we wy ko ny wa ła pan na Mar ga re te Ul le, al to we I. Pas sia,
a te no ro we ka pel mistrz Vik tor Lom nit zer. Wy ko na nie zy ska ło du że
uzna nie wi dzów, a w pra sie pi sa no, że dzię ki nie mu ob ra zy na bra ły
no we go zna cze nia.

W in te re su ją cym nas 1919 r. ca ły kom pleks po dzie lo no na dwie
czę ści: ki no oraz re stau ra cję z ogro da mi o wspól nej na zwie Stadt gar -
ten, a tak że z ma łą sa lą ki no wo -te atral ną, dla mniej szej licz by wi -
dzów. Kie dy w mar cu 1919 r. w tej wła śnie sal ce or ga ni zo wa no przed-
sta wie nia spe cjal ne dla naj młod szych, nic nie za po wia da ło nad cho -
dzą cej tra ge dii. 

zbi ta ma sa dzie ci
24 mar ca gli wic kie dzie ci oglą da ły ama tor ską sztu kę „Świę ta Ja -

dwi ga pa tron ka Ślą ska”, przy go to wa ną przez Ka to lic ką Mi sję Dwor -
co wą – sto wa rzy sze nie zaj mu ją ce się ochro ną po dró żu ją cych za pra cą
dziew cząt. Wi dow nia ma łej sa li ki no wej by ła wy peł nio na po brze gi.

Licz ba dzie ci mo gła się gać na wet 500. Drzwi wyj ścio we pro wa dzą ce
na dzi siej szą uli cę Gór nych Wa łów zo sta ły więc za mknię te na klucz,
aby unik nąć ko lej nych go ści w i tak zbyt nio już za tło czo nym po miesz -
cze niu. 

Ogień wy buchł oko ło 16.00, pod czas pierw sze go ak tu sztu ki, gdy
od nie pra wi dło wo wkrę co nej, na grza nej ża rów ki o mo cy 600 świec za -
czę ła tlić się ko ta ra, któ ra pręd ko sta nę ła – uży wa jąc słów ów cze snej
pra sy – „ogrom nym pło mie niem”. W sa li ki no wej wy bu chła pa ni ka. 

Wi dzo wie rzu ci li się w po pło chu ku pro wa dzą cym do wyj ścia na
uli cę scho dom, a „ję ki ża ło sne dzia twy, krzy ki roz pacz li we nad bie -
głych ro dzi ców prze peł nia ły po wie trze”, jak do no si ła pra sa. Star sze
dzie ci pró bu ją ce wy do stać się z pło ną ce go po miesz cze nia nie zwra -
ca ły uwa gi na swo ich mniej szych ko le gów, tra tu jąc ich na dro dze ku
wyj ściom. W tło ku na scho dach nie któ rzy po upa da li i tak po wsta -
ła – cy tu jąc źró dła – zbi ta ma sa dzie ci, na któ rą wa li ła się dal sza 
ma sa dzie ci z gó ry. Po nie waż drzwi wyj ścio we za mknię te zo sta ły me -
cha nicz nie, a na do miar złe go otwie ra ły się nie w kie run ku uli cy,
a do środ ka, dzie ci w dal szym cią gu tra to wa ły się na wza jem, nie re -
agu jąc na ape le ak to rów ze sce ny, któ rzy na wo ły wa li do za cho wa nia
spo ko ju. 

Ga śnic nie uży to.
Miesz kań cy po bli skich ka mie nic wy bie gli w kie run ku ki na, nie uda -

ło im się jed nak do stać do środ ka. Wśród do ro słych, któ rych czyn ną
po moc udo ku men to wa no, zna leź li się do zor ca bu dyn ku Franz Pie chut -
ta, ka pel mistrz Vik tor Lom nit zer oraz ku char ka Fran zi ska Wie czo rek,
a tak że żoł nie rze z bu dyn ku na prze ciw ko te atru. Z po wo du nie moż no -
ści otwar cia ki no wych drzwi mu sie li zbić szy by w oknach na par te rze.
Po ma gał też je dy ny obec ny na przed sta wie niu le karz, dr Königs feld. 

przy by waj cie do mnie
Po cząt ko wo ga ze ty do no si ły o 70 ofia rach śmier tel nych i oko ło

20 ran nych, licz ba ta jed nak ule ga ła w cią gu śledz twa zmia nom. Osta -
tecz nie ofi cjal na licz ba dzie ci za dep ta nych pod za mknię ty mi drzwia -
mi wy nio sła 76. Po nie waż jed nak nie któ rzy po szko do wa ni zmar li
wsku tek ob ra żeń w ko lej nych dniach, ofiar tra ge dii mo gło być wię cej. 

Na le ży tu pod kre ślić, że przy czy ną śmier ci by ły ob ra że nia wy wo -
ła ne pa ni ką – za du sze nie i stra to wa nie. Sza co wa no, że za cza dze nie
mia ło mar gi nal ne zna cze nie. Wśród ofiar zna la zły się za rów no dzie ci
nie miec kie, jak i pol skie, o ty po wo ślą skich na zwi skach. Na miej sce
do je cha ła straż po żar na, któ ra uga si ła ogień i wy nio sła cia ła na ze -
wnątrz.

Ofia ry po cho wa no na Cmen ta rzu Li po wym we wspól nej mo gi le. 
Ce re mo nia po grze bo wa zgro ma dzi ła set ki gli wi czan, a – jak do no si ły
ga ze ty – nad ma ły mi tru mien ka mi pła ka ły ro dzi ny, ich przy ja cie le
i mnó stwo miesz kań ców. W ka pli cy cmen tar nej prze ma wiał nad gro -
bem po pol sku ks. pro boszcz Ja gło z pa ra fii św. Pio tra i Paw ła, po
nie miec ku zaś ks. pro boszcz Bril l ka z pa ra fii Wszyst kich Świę tych.
Po rzą dek utrzy my wa li żoł nie rze i przed sta wi cie le miej skiej służ by
bez pie czeń stwa, a ksią żę bi skup wro cław ski na de słał na rę ce pro -
bosz cza Ja gły list z wy ra że niem współ czu cia dla ro dzin ofiar oraz
prze zna czył 5000 ma rek dla do tknię tych tra ge dią bied nych. 
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W ma ju 1919 r. usta no wio no, że pro się wa żą ce do 25 kg kosz tu je naj -
wy żej 8 ma rek za każ dy ki lo gram, ska la pro bosz czo wej da ro wi zny by -
ła więc nie ba ga tel na [1].

Na na grob ku z wi ze run kiem Chry stu sa przy gar nia ją ce go do sie bie
dzie ci umiesz czo no na pis „Las set die Kin dle in zu mir kom men” („Po -
zwól cie dzie ciom przyjść do mnie”). Po woj nie w ra mach de ger ma ni -
za cji na pis usu nię to. Obec nie wid nie ją tam sło wa w ję zy ku pol skim.
Chry stus po zo stał ten sam.

win ni mu szą po nieść ka rę
Nie tyl ko dzi siaj, ale i 100 lat te mu przy czy ną śmier ci w po ża rach

czę sto oka zy wa ły się nie ty le ogień czy dym, co brak za bez pie czeń
prze ciw po ża ro wych i źle prze pro wa dzo na ewa ku acja. W wy ni ku bez -
po śred niej stycz no ści z ogniem w rze czo nym przy pad ku nie ucier piał
nikt, sam po żar zo stał zresz tą spraw nie uga szo ny przez straż po żar -
ną. 

„Win ni te go, co się sta ło, mu szą po nieść ka rę” – grzmia ła pra sa
dzień po dra ma tycz nych wy da rze niach” [2]. W spra wie po ża ru wszczę -
to śledz two. Wy szło na jaw, że bu dy nek nie speł niał ów cze snych norm
prze ciw po ża ro wych, za bra kło też nad zo ru stra żac kie go, a per so nel ki -
na nie wie dział, jak za cho wać się w kry zy so wej sy tu acji. Pre sja spo -
łecz no -me dial na, aby zna leźć win nych, by ła znacz na, na le ży więc
przy pusz czać, że ktoś zo stał za te uchy bie nia po cią gnię ty do od po -
wie dzial no ści. W do stęp nych źró dłach nie za cho wa ła się wzmian ka,
ko go kon kret nie uka ra no i w ja ki spo sób.

Tra ge dia spo wo do wa ła jed nak, że od tąd wszyst kie przed sta wie nia
wy ma ga ły obec no ści stra ża ka i człon ka Ko lum ny Sa ni tar nej. Drzwi
prze bu do wa no tak, by otwie ra ły się zgod nie z kie run kiem ewa ku acji. 

co da lej
Mia sto pro wa dzi ło dzia łal ność obiek tu do koń ca 1926 r., kie dy to

z po wo du pro ble mów fi nan so wych Städti sche Licht spie le prze jął kon -
cern Deu lig. Fer di nand Schwartz, po wo ła ny na sta no wi sko dy rek to ra
pla ców ki, za sły nął tym, że bar dzo czę sto oso bi ście śpie wał dla pu -
blicz no ści. Ki no ra dzi ło so bie nie źle, pro po nu jąc bo ga ty re per tu ar. 
Po pu lar na wów czas w ki nach by ła mu zy ka mar szo wa i woj sko wa. 
Te go ro dza ju kom po zy cje to wa rzy szy ły na przy kład pra pre mie rze ujęć,
któ re na krę co no z oka zji ob cho dów dnia pa tro na stra ża ków, świę te go
Flo ria na. Do wy ko na nia pod kła du krót ko me tra żo we go fil mu bę dą ce -
go czę ścią wiel kie go zie lo no świąt ko we go pro gra mu Städti sche Licht -
spie le za pro si ło dwu dzie sto pię cio oso bo wą or kie strę dę tą zło żo ną
z człon ków ka pel stra ży po żar nej pod oso bi stym kie row nic twem ich
ka pel mi strza Pe ck man na.

W 1930 r. obiekt prze ję ła fir ma Union -Grundstück GmbH. W ki nie
od był się ko lej ny du ży re mont, któ re go ce lem był mon taż na gło śnie -
nia. Wi dow nię prze bu do wa no tak, by mie ści ła aż 1000 wi dzów, su fit
ozdo bi ły drew nia ne ka se to ny, w oknach umiesz czo no wi tra że, a czer -
wo no -srebr ne ścia ny ozdo bi ły pod świe tla ne ga le rie. Wraz z no wy mi
wła ści cie la mi i wy glą dem zmie ni ła się tak że na zwa ki na – na Ca pi tol
i to ona wła śnie prze trwa ła w świa do mo ści gli wi czan, rów nież w kon -
tek ście wspo mnień tra ge dii. 

Nie dłu go po tem (1940), jak po da je jed na z ostat nich wia do mo ści
przed wo jen nej kro ni ki gli wic kiej stra ży po żar nej, od by ły się pro wa -
dzo ne z roz ma chem ćwi cze nia utwo rzo nej w ra mach re or ga ni za cji tej
in sty tu cji tzw. po li cji po żar ni czej (Feu erlöschpo li zei), któ rej na zwa
osta tecz nie utrwa li ła się ja ko Feu er schutz po li zei (po li cja ochro ny
prze ciw po ża ro wej).

Sam kom pleks ki no wy Ca pi tol prze trwał do 1945 r., aż do mo men -
tu cał ko wi te go spa le nia. W je go miej scu po wstał cmen tarz, na któ rym
spo czę ły eks hu mo wa ne z płyt kich gro bów w róż nych czę ściach mia -
sta zwło ki ra dziec kich żoł nie rzy. Zmar li nie spo czy wa li tam dłu go,
5 lat póź niej cmen tarz prze nie sio no bo wiem na ul. So bie skie go (gdzie
znaj du je się do dzi siaj), a po ar mii ra dziec kiej w miej scu daw nych
ogro dów roz ryw ko wych po zo sta ła je dy nie na zwa – plac Obroń ców
Sta lin gra du.

W 1956 r. po sta no wio no, że sta nie tam po mnik Ada ma Mic kie wi -
cza i tym sa mym zmie ni się na zwa te go cięż ko do świad czo ne go frag -
men tu gli wic kiej sta rów ki. Au to rem po są gu był pro fe sor war szaw skiej
Aka de mii Sztuk Pięk nych Fran ci szek Stryn kie wicz, a wy ko na nia rzeź -
by pod jął się gli wic ki GZUT. 

W ubie głym ro ku wspól ny mi wy sił ka mi Cen trum Edu ka cyj ne go im.
Ja na Paw ła II, pa ra fii p.w. Wszyst kich Świę tych, pa ra fii ewan ge lic -
kiej, Ko ła DFK z Gli wic oraz sym pa ty ków hi sto rii zor ga ni zo wa no ob -
cho dy 100-le cia tra ge dii z 1919 r. W ich przy go to wa niu du ży udział
mia ła Ko men da Miej ska PSP w Gli wi cach (z oso bi stym udzia łem 
ko men dan ta miej skie go st. bryg. mgr. inż. Ro ma na Kle chy) oraz trzy
jed nost ki OSP dzia ła ją ce na te re nie mia sta Gli wi ce (OSP Gli wi ce -
-Boj ków, OSP Gli wi ce -Brze zin ka i OSP Gli wi ce -Ostro pa). Ks. Ro -
bert Chu do ba, dy rek tor Cen trum Edu ka cyj ne go im. Ja na Paw ła II,
w mo dli twie przy zbio ro wej mo gi le na wią zał do rzeź by Chry stu sa
przy gar nia ją ce go do sie bie dzie ci.

Na dzi siej szym pla cu Mic kie wi cza nad prze chod nia mi i stada mi
go łę bi gó ru je po mnik wiesz cza. Dźwię ki ki no wej or kie stry z bie giem
cza su za stą pio ne zo sta ły przez me lo die pły ną ce ze szko ły mu zycz nej
i stu ko ta nie tram wa ju, a póź niej ci che war cze nie au to bu su. Na zwa 
– tak pla cu, jak i uli cy – zmie ni ła się wię cej niż raz. Wciąż jed nak, jak
przed wie kiem, moż na tam od po cząć w cie niu kwit ną cych kasz ta nów.

Alek san dra Ra dlak jest tłu macz ką z an giel skie go i ro syj skie go, 
au tor ką m.in. po wie ści, opo wia dań i fe lie to nów

Ser decz ne po dzię ko wa nia dla miej skie go kon ser wa to ra za byt ków
w Gli wi cach Ewy Po kor skiej -Ożóg za udo stęp nie nie ma te ria łów na te -
mat ki na Ca pi tol oraz dla pre ze sa OSP w Gli wi cach -Brze zin ce To ma -
sza Wło czy ka za in for ma cje na te mat ob cho dów rocz ni cy pożaru.

Przy pi sy
[1] J. Pa lędz ki (red.), Gór no ślą zak, 1919, rocz nik 18, nr 71-75, Gór no ślą zak Spół -
ka Wy daw ni cza z o.o.
[2] A. Her ling (red.), Der Obe rschle si sche Wan de rer, 1919, rocz nik 92,
nr 92, 93, C.F. Neu mann's Stadt buch druc ke rei.
Po zo sta ła li te ra tu ra do stęp na u au tor ki
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Jó zef Tu lisz kow ski, syn Fe lik sa her bu Tu czyń ski i Zo -
fii z d. Ko wal czyń skiej, uro dził się 4 lu te go 1867 r. w Ra -
dzi wił ło wie na Wo ły niu k. Krze mień ca.
Ma ją tek Ra dzi wił łów nie był wła sno ścią
ro dzi ny, tyl ko dzier ża wą. Tu lisz kow scy
nie szczę dzi li środ ków, by wy kształ cić
dzie ci. Jó zef stu dio wał na po li tech ni ce
w Ry dze, na wy dzia le me cha nicz nym.
Na le żał jaw nie do pol skiej kor po ra cji
stu denc kiej We le cja oraz nie le gal nie
do miej sco wej ochot ni czej stra ży po żar -
nej, gdzie wy róż nił się bo ha ter ski mi
czy na mi. 

W 1897 r. ukoń czył stu dia ja ko in ży -
nier me cha nik ze spe cjal no ścią dy plo -
mo wą bu do wy ma szyn oraz do dat-
ko wy mi spe cjal no ścia mi po żar ni czą
i bu dow la ną, czy li na trzech kie run kach
jed no cze śnie. Zgod nie z na uka mi Ro -
ma na Dmow skie go pra co wał tyl ko
w gra ni cach daw nej I Rze czy po spo li tej, zaj mu jąc się bu -
do wą m.in. bu dyn ków, ko lei że la znych, wo do cią gów. 
Na po cząt ku XX w. wy grał kon kurs na od bu do wę po -
po ża ro wą car skiej cu krow ni Mi ro nów ka na Ukra inie.

Przy każ dej oka zji za kła dał straż ognio wą, ście ra jąc się
przy tym z opor ny mi urzęd ni ka mi ro syj ski mi. 

Wkrót ce stał się po nad lo kal nym au -
to ry te tem w spra wach nie zwią za nych
z ochro ną prze ciw po ża ro wą. W 1910 r.
ze stro ny Cen tral ne go To wa rzy stwa
Rol ni cze go (CTR) otrzy mał pro po zy cję
pod ję cia mi sji prze obra że nia pol skich
wsi w bez piecz niej sze ognio wo, z wy raź -
nym pod tek stem pa trio tycz nym. Przed -
się wzię ciu pa tro no wał m.in. Wła dy sła wa
Grab ski, póź niej szy pre mier rzą du i re -
for ma tor pol skiej wa lu ty. 

Tu lisz kow ski przy jął ofer tę i w 1910 r.
sta nął na cze le no wo utwo rzo nej Ko mi -
sji do Spraw Bu dow nic twa Ognio trwa -
łe go i Po żar nic twa przy CTR w War -
sza wie. Tu po znał Bo le sła wa Cho mi cza.
Dzia ła jąc w CTR, w cią gu kil ku lat wy -
je chał w te ren 456 ra zy. Do ko nał oko -

ło 200 lu stra cji stra ży ognio wych, po mógł w or ga ni za cji
i wy po sa że niu 71, zor ga ni zo wał stra że ognio we w czte -

Józef Tuliszkowski (1867–1939)

cd. na str. 25
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rech szko łach rol ni czych i wy kła dy tam że, jak wy ra biać
ce głę i da chów kę, po wo łał do ży cia 57 wiej skich spół ek
bu dow la nych. 

W sierp niu 1912 r., na zjeź dzie rol ni czo -stra żac kim
we Wło cław ku, Tu lisz kow ski po stu lo wał utwo rze nie nie -
za leż ne go pe rio dy ku po świę co ne go ochro nie prze ciw -
po ża ro wej, z ar ty ku ła mi ory gi nal ny mi, o wy so kiej fa -
cho wo ści. Po wo ła no do ży cia ko mi sję ma ją cą je opra -
co wać, w jej skład we szli Bo le sław Cho micz (WTU), 
Ja kub Kon (pre zes czę sto chow skiej stra ży ognio wej)
oraz Jó zef Tu lisz kow ski. Pierw szy nu mer „Prze glą du Po -
żar ni cze go” uka zał się 15 grud nia 1912 r. Re dak to rem
na czel nym zo stał Bo le sław Cho micz, a je go za stęp cą Jó -
zef Tu lisz kow ski. 

Kres pierw szej wer sji PP po ło ży ła Wiel ka Woj na. 
Tu lisz kow skie go aresz to wa no, po czym wy pusz czo no,
gdy woj ska ro syj skie za czę ły prze gry wać. Na tym nie
ko niec – Niem cy opa no wa li War sza wę, a Tu lisz kow ski
zo stał na czel ni kiem War szaw skiej Stra ży Ognio wej
(WSO), w któ rej or ga ni zo wał wszyst ko – od sprzę tu 
ga śni cze go, przez mun du ry, po kur sy dla anal fa be tów
i or kie strę dę tą, przy czym za wsze sta rał się być na
pierw szej li nii ognia przy ga sze niu po ża rów. W 1916 r.
za ło żo ne pod stę pem w 1914 r. To wa rzy stwo Św. Flo ria -
na prze isto czy ło się w Zwią zek Flo riań ski – or ga ni za cję
zrze sza ją cą stra że ognio we z Kon gre sów ki. Na pre ze sa
wy bra no Cho mi cza, na wi ce pre ze sa Tu lisz kow skie go.
Ozna cza ło to zu peł nie no wą ja kość w my śle niu: do jed -
no ścio we go do da no nie pod le gło ścio we. 

WSO w stycz niu 1918 r. przy stą pi ła do czyn ne go straj -
ku z przy czyn eko no micz nych, co dla jej ko men dan ta 
by ło szo kiem etycz nym. Gdy na stał czas fak tycz nej nie -
pod le gło ści, stra że ognio we w li sto pa dzie 1918 r. wnio sły
nie ba ga tel ny wkład w roz bro je nie Niem ców, na któ rym
to po lu Tu lisz kow ski i war szaw scy stra ża cy się od zna czy -
li. W 1919 r. Tu lisz kow ski po dał się do dy mi sji z funk cji
ko men dan ta WSO.

W la tach 1920-1926 peł nił funk cję kie row ni ka Wy dzia -
łu Prze ciw po ża ro we go w Mi ni ster stwie Spraw Woj sko -
wych. Zor ga ni zo wał wów czas do słow nie od ze ra ochro nę
prze ciw po ża ro wą lot nisk, skład nic i ma ga zy nów woj sko -
wych. 

Pre zen tu je my prób kę publicystycznego ta len tu Józefa
Tuliszkowskiego. Spo śród wie lu tek stów je go au tor stwa
wy bra li śmy ar ty kuł po ka zu ją cy stan or ga ni za cji ochro -
ny prze ciw po ża ro wej w po szcze gól nych by łych za bo -
rach i ra dy, co czy nić. Uka zał się w PP nr 7-8 (kwie cień)
z 1919 r.

PRo

cd. ze str. 22
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Wie lu czy tel ni kom mo że się wy da wać, że sa mo czyn -
ne urzą dze nia ga śni cze try ska czo we to na dal no vum.
Tym cza sem sta no wi ły stan dard po nad 100 lat te mu,
a na na szą świa do mość cią gle dzia ła sier mięż ność 
PRL-u, kie dy SUG try ska czo we, ja ko że głó wek try ska -
czo wych w Pol sce nie pro du ko wa no, by ły luk su sem. 

Szok po znaw czy po głę bia my. Otóż w PP nr 1 z 1914 r.
ar ty kuł de fac to ano ni mo wy pt. „Wpływ ubez pie czeń
od ognia na zwięk sze nie pal no ści” opu bli ko wał inż. B.
Kr -ski. Oto kla row ny cy tat z nie go, a wnio ski każ dy 
wy cią gnie so bie sam. 

„Sprin kle ry […] uzy ska ły pra wo oby wa tel stwa
na szer szą ska lę je dy nie dzię ki to wa rzy stwom ase ku -
ra cyj nym, któ re dla za kła dów opa trzo nych w try ska -
cze sto su ją ra bat 45%. 

W 1920 r. tryskacze nie były nowością

cd. na str. 27
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Dzię ki te mu koszt na kła du, ja ki po cią ga za so bą
prze pro wa dze nie try ska czy, po kry wa się ra ba tem ta -
ry fo wym w cią gu lat 5-6 […]. Dzię ki tym wła śnie czyn -
ni kom Ce sar stwo wraz z Kró le stwem Pol skiem
wy prze dzi ły Niem cy pod wzglę dem ilo ści fa bryk
sprin kle ro wa nych, któ rych w pań stwie Ro syj skiem li -
czy się oko ło 300, w Niem czech zaś, znacz nie wię cej
uprze my sło wio nych, za le d wie oko ło 200. Ten po stęp
i ta róż ni ca tło ma czą się tem, że u nas prze mysł, ja ko
now szy, chęt nie ko rzy sta ze wska zó wek ta ry fo wych.” 

PRo

cd. ze str. 26
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Pierw szym urzą dze niem prze ciw po ża ro wym, ma ją cym się do brze aż do cza su
po wsta nia pierw szych mo to pomp, by ła pom pa ręcz na. Po wsta ła 200 lat p.n.e.
w Alek san drii, a stworzył ją Kte si bio s. Nie był to jed nak ko niec.

Oka zu je się, że w cza sach rzym skich sto so wa no sta łe sa mo czyn ne urzą dze nia ga śni cze o na pę dzie
gra wi ta cyj nym. Pod czas ba dań ar che olo gicz nych pro wa dzo nych na te re nie an tycz ne go Rzy mu od kry to
w wil li jed ne go z rzym skich pa try cju szy na stę pu ją cy ze staw: od zbior ni ka znaj du ją ce go się na da chu
po se sji bie gły do po szcze gól nych po miesz czeń oło wia ne ru ry. Funk cję am puł ki try ska cza peł nił wosk
pszcze li. Jed nak o wy na laz kach tych za po mnia no, a istot ny roz kwit urzą dzeń prze ciw po ża ro wych na stą -
pił na prze ło mie ery pa ry i elek trycz no ści.

Try ska cze w zna nej 
nam po sta ci

Roz wią za nia bar dziej za awan so wa ne
tech no lo gicz nie za sto so wa no do pie ro
w 1874 r. Kon cep cja urzą dze nia ga śni -
cze go opie ra ła się na au to ma tycz nym
uru cha mia niu w ra zie po ja wie nia się pło -
mie ni i po da wa niu wo dy do źró dła po ża -
ru. Pierw szy try skacz Par me le ego nie
wszedł do po wszech ne go użyt ku, ale
prze tarł szla ki. Miał per fo ro wa ną gło wi -
cę, a do pływ wo dy do niej blo ko wa ny był
przez tłok do ci ska ny moc ną sprę ży ną,
któ rą za mo co wa no do dźwi gni za po mo cą

dwóch me ta lo wych oczek z ła two
to pli we go ma te ria łu – to one pę ka -
ły pod wpły wem wy so kiej tem pe ra -
tu ry, po wo du jąc otwar cie try ska cza.
Dru gi wy na la zek Par me le ego był
prost szy w bu do wie i pew niej szy
w dzia ła niu. Urzą dze nie skła da ło
się z per fo ro wa nej gło wi cy za m-
knię tej po kry wą z ła two to pli we -
go ma te ria łu. Sta no wi ło prze łom:
pierw szy try skacz, któ ry wpro wa -
dzo no do za bez pie cza nia obiek tów
prze my sło wych na ma so wą ska lę.

Rys. 1. Pa ten ty na try ska cze au tor stwa Par me le ego
i Ne ra che ra

Sa mo czyn ne ga sze nie ga za mi
Wkrót ce uga sze nie po ża ru, na wet sa mo czyn ne, prze sta ło wy star czać, szcze gól nie gdy trud no by ło orzec, co spo wo do wa -

ło więk sze stra ty – ogień, czy wo da. Ocze ki wa no „czy stych” środ ków ga śni czych, ma ją cych kom bi na cję wła ści wo ści che micz -
nych i fi zycz nych, któ re po zwa la ją ga sić po ża ry bez po trze by usu wa nia nisz czą cych skut ków ak cji ga śni czej.

Pod ko niec XIX w. od kry to za le ty ga sze nia przy uży ciu sub stan cji ga zo wych, trak to wa nych ja ko czy ste środ ki (ang. cle an
agents). Pierw sze sta łe urzą dze nie ga śni cze na dwu tle nek wę gla po wsta ło przed 1910 r. w Niem czech (Sie mens&Hal ske).
Pierw szy mi za sto so wa ny mi w ochro nie prze ciw po ża ro wej ga za mi che micz ny mi (czy li wy pro du ko wa ny mi, a nie ist nie ją cy mi
w na tu rze) by ły związ ki chlo row co po chod ne. Do 1920 r. czte ro chlo rek wę gla (CCl4) po wszech nie sto so wa no do zwal cza nia
nie wiel kich po ża rów pod po sta cią gra na tów ga śni czych. Ga śni ce prze no śne za wie ra ją ce czte ro chlo rek wę gla zo sta ły wpro -
wa dzo ne na po cząt ku XX w., a do pie ro pod ko niec lat 20. XX w. za sto so wa no bro mek me ty lu (CH3Br), ja ko śro dek sku tecz -
niej szy niż czte ro chlo rek wę gla.

Czy stość ga śni cza to jed nak nie wszyst ko. Oka za ło się, że ga sze nie ga sze niem, ale istot nym pa ra me trem do oce ny przy -
dat no ści wszel kie go ty pu ga zów ga śni czych jest stę że nie NOAEL (No Ob se rved Ad ver se Ef fect Le vel), czy li naj wyż sze stę -
że nie, przy któ rym nie ob ser wu je się ne ga tyw ne go skut ku dla zdro wia. By ło to bar dzo waż ne, gdyż co praw da od ga zów
ogień szyb ko gasł i by ło czy sto, ale prze cież nie za bez pie cze ni przed ich dzia ła niem lu dzie „ga śli” jesz cze szyb ciej.
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Te sty środ ków ga śni czych
Do za gad nie nia do bo ru naj bar dziej efek tyw ne go środ ka ga śni cze go pod cho dzo no bar dzo po waż nie i z peł nym za an ga żo -

wa niem. Za przy kład niech po słu ży opu bli ko wa ny w 1922 r. ra port au tor stwa S.H. Kat za i J.J. Blo om fiel da „Te sty ga śnic
przy po ża rach py łu cyn ko we go. Biu ro Ko palń (Bu re au of Mi nes)”. Mo że nas w nim za szo ko wać do słow nie wszyst ko: spo sób
pro wa dze nia do świad czeń, wy ko rzy sty wa ne me dia ga śni cze i uzna ne za sku tecz ne środ ki ochro ny in dy wi du al nej. Oko licz no -
ści eks pe ry men tów z róż ny mi sub stan cja mi ga śni czy mi przed sta wia my wier nie z tre ścią ra por tu, w peł ni za cho wu jąc je go
spe cy fi kę. Za każ dym ra zem ga szo no pło ną cy pył cyn ko wy, do star czo ny przez zle ce nio daw cę – Biu ro Ko palń. Oto ob ser wa -
cje au to rów te go ra por tu.

Czte ro chlo rek wę gla w wy ni ku od dzia ły wa nia ognia roz kła da się w obec no ści po wie trza, wy twa rza jąc fos gen, chlo ro wo -
dór i chlor – bar dzo draż nią ce i tru ją ce ga zy. Jak po da ją au to rzy ra por tu, opie ra jąc się na da nych Che mi cal War fa re Se rvi -
ce, stę że nie 86 ppm fos ge nu w po wie trzu jest w sta nie uśmier cić psy po 20 min eks po zy cji. Da lej do wia du je my się, że pa ry
te tra chlor ku wę gla są nie bez piecz nym środ kiem znie czu la ją cym, ale na le ży spo ro ich wdy chać, aby wy wo łać ne ga tyw ne skut -
ki. W opi sie po ża ru stwier dzo no: „Dwóch lu dzi wla ło do ma szy ny za war tość 8-10 jed no li tro wych ga śnic wy peł nio nych czte -
ro chlor kiem wę gla, po czym ich noz drza, gar dło i płu ca spra wi ły im wie le pro ble mów do koń ca dnia. Stra ża cy po win ni uni kać
wdy cha nia ga zów lub par te tra chlor ku wę gla pod czas po ża rów. Ma ski prze ciw ga zo we, ta kie jak no wa ma ska »stra ża ka«,
usu wa ją wszyst kie tru ją ce ga zy po ża ro we z po wie trza, któ re mo że być wdy cha ne” (opis ów cze snych ma sek „stra ża ków” jest
przed sta wio ny na koń cu ar ty ku łu).

Wo dy nie za le ca no ja ko środ ka ga śni cze go w przy pad ku po ża ru py łu cyn ko we go. Przy czy nę te go roz po zna no już daw no.
Dr Schwartz [1] stwier dził mia no wi cie w swo im opra co wa niu, że pył cyn ko wy jest bar dzo po dat ny na wil goć, a gdy wo da
utle nia go w zwy kłej tem pe ra tu rze, uwal nia jąc wo dór, roz kła do wi to wa rzy szy cie pło wy star cza ją ce, aby za pa lić wo dór, a tak -
że dal sze za pa sy py łu cyn ko we go (cynk za czy na się pa lić w tem pe ra tu rze 360°C). Jed no cze śnie szyb kość roz kła du wo dy
przez cynk ro śnie wraz z tem pe ra tu rą, wo da po zo sta wia zaś wie le do ży cze nia ja ko śro dek ga śni czy. 

Au to rzy ra por tu wszyst ko spraw dzi li sa mi. Stwier dzi li, że kie dy po raz pierw szy wla no wo dę do pło ną ce go py łu cyn ko we -
go, ogień się zmniej szył, a pło mie nie zga sły, roz pra sza jąc pło ną cy me tal. Moż li we by ło uga sze nie ognia za po mo cą wy star -
cza ją cej ilo ści wo dy, aby do kład nie na mo czyć i schło dzić cynk, ale w mniej szej ilo ści dzia ła nie roz pra sza ją ce, wy dzie la nie
się wy bu cho we go wo do ru oraz trud ność od po wied nie go chło dze nia du żej ilo ści py łu cyn ko we go w ce lu cał ko wi te go ga sze -
nia czy nią wo dę nie sku tecz ną, a tak że nie bez piecz ną. Wo da w du żej ilo ści po da wa na z wę ża po żar ni cze go by ła by bez wąt -
pie nia naj sku tecz niej sza, ale te sty opi sa ne w tym ra por cie do ty czą tyl ko nie wiel kich ilo ści pły nu za war te go w ga śni cach
pod ręcz nych.

Na sy co ny roz twór wo do ro wę gla nu so du – roz twór tej so li w wo dzie jest sku tecz ny ja ko śro dek ga śni czy w wie lu przy pad -
kach, po nie waż po pod grza niu roz two ru wy dzie la się obo jęt ny ga zo wy dwu tle nek wę gla, któ ry ma ten den cję do tłu mie nia
ognia. Efekt tłu mie nia ognia (od ga zu – red.) su mu je się z efek tem chło dze nia wo dy. Nie za ob ser wo wa no jed nak żad nej róż -
ni cy w dzia ła niu roz two ru (w po rów na niu ze zwy kłą wo dą – red.) w te stach na par tiach 1 do 2 fun tów pło ną ce go py łu cyn -
ko we go. Zwy kła ga śni ca so do wo -kwa so wa za wie ra oprócz wo do ro wę gla nu i wo dy wol ny kwas siar ko wy. Nie za le ca się
sto so wa nia mie sza ni ny kwa so wej do ga sze nia cyn ku, po nie waż każ dy nad miar kwa su lub nie wy star cza ją ce wy mie sza nie po -
zo sta wi ły by wol ny kwas, któ ry gwał tow nie od dzia łu je na cynk, wy twa rza jąc wo dór.

Te tra chlo rek wę gla – gdy zwią zek ten w po sta ci syp kiej sto su je się przy ma łych po ża rach py łu cyn ko we go, tłu mi on ogień
pra wie jak wo da, wy dzie la jąc jed no cze śnie gę stą, zna czą co ogra ni cza ją cą wi docz ność chmu rę chlor ku i tlen ku cyn ku. W za m-
knię tych po miesz cze niach dym mo że szyb ko je wy peł niać, po wo du jąc cał ko wi ty spa dek wi dzial no ści. Na le ży pa mię tać, że te
wła ści wo ści dy mu z mie sza nin py łu cyn ko we go i te tra chlor ku wę gla by ły wy ko rzy sty wa ne pod czas woj ny do two rze nia za -
słon dym nych.

Prze te sto wa no rów nież dwie ga śni ce z czte ro chlor kiem wę gla. Pierw sza z nich da ła po dob ne wy ni ki do syp kie go czte ro -
chlor ku wę gla. Dru ga za wie ra ła pal ną (!) ciecz, któ ra za po bie ga ła za ma rza niu. Po wy ła do wa niu ga śni cy pal na ciecz nie tra -
ci ła swych wła ści wo ści po ża ro wych i po ulot nie niu się te tra chlor ku wę gla pa li ła się, emi tu jąc sil nie dy mią ce pło mie nie. Mi mo
wszyst ko wnio sko wa no, że gdy by za sto so wa no du że ilo ści roz two ru czte ro chlor ku wę gla, moż li we by ło uga sze nie ognia.

Czte ro chlo rek krze mu rów nież zo stał wy pró bo wa ny, ale efek ty nie by ły lep sze niż w przy pad ku po przed nich sub stan cji.
Co wię cej, zwią zek ten cha rak te ry zo wał się bar dzo sil ną re ak cją par z wil go cią za war tą w po wie trzu i nie oka zał się w ża -
den spo sób uży tecz ny. 

Pie ni sta mik stu ra, czy li pia na ga śni cza – do wy two rze nia pia ny za sto so wa no pre pa rat fir my Fo ami te Fi re fo am Com pa -
ny, któ ry skła dał się z roz two ru siar cza nu gli nu otrzy ma ne go z roz two ru wo do ro wę gla nu so du i eks trak tu z lu kre cji, przy czym
ten ostat ni słu żył do wy rzu tu usta bi li zo wa nej pia ny. Oba roz two ry mie sza ły się, gdy ga śni ca zo sta ła ob ró co na do wy ła do -
wa nia, i re ago wa ły, two rząc dwu tle nek wę gla, któ ry spie niał mik stu rę. Na stęp nie po da no pia nę na pył cyn ko wy, któ ry zo -
stał nią po kry ty bez pro ble mu na do wol nym eta pie pro ce su spa la nia. Pia na unie moż li wi ła do stęp po wie trza, wkrót ce ga sząc
ogień dwóch fun tów py łu cyn ko we go. Wy two rzo na tym spo so bem pia na ga śni cza oka za ła się naj sku tecz niej sza i naj bar dziej
za do wa la ją ca ze wszyst kich te sto wa nych środ ków ga śni czych, dla te go prze pro wa dzo no „du żą pró bę ognio wą”.

300 po jem ni ków z py łem cyn ko wym uło żo no na zie mi, two rząc u pod sta wy stos o śred ni cy od 24 do 30 ca li i wy so ko ści
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oko ło 12 ca li. Ogień zo stał za ini cjo wa ny na du żej czę ści po wierzch ni i na głę bo kość oko ło dwóch ca li za po mo cą ma łych
„świec”, zło żo nych z mie sza ni ny py łu cyn ko we go z chlo ra nem so du. Za pal ni ki świec skła da ły się z mie sza ni ny py łu że la -
za i nad man ga nia nu po ta su, któ ra za pa la ła się w kon tak cie z roz ża rzo nym prę tem. Z za ini cjo wa ne go po ża ru na po cząt ku wy -
do by wał się gę sty dym, głów nie ze świec, a na stęp nie po wo li roz pa lał się i sta bi li zo wał, wy dzie la jąc nie wiel ką ilość dy mu.
Spa la nie by ło wi docz ne na po wierzch ni, ale bez pło mie ni.

Kie dy ogień był już roz wi nię ty, oko ło 5 min po roz pa le niu, wy ła do wa no ga śni cę pia no wą o po jem no ści 2 ga lo nów. Nie spo-
wo do wa ło to za kłó ceń ani roz pro sze nia py łu, a stos zo stał wkrót ce po kry ty. Ga zy za wie ra ją ce pa rę wod ną i dym po cho dzą -
cy ze spa la nia cyn ku roz ry wa ły war stwę pia ny, dla te go za sto so wa no ko lej ną ga śni cę, o po jem no ści 2,5 ga lo na. To spo wo do -
wa ło po kry cie o głę bo ko ści oko ło 4 ca li nad sto sem, ale ga zy na dal się wy do by wa ły. Szyb kość emi sji ga zów po ża ro wych
gwał tow nie spa dła, jed nak po 15 min pia na opa dła i pło mie nie po wró ci ły. Cynk wciąż pło nął, więc pia nę po da no po now nie
i po zo sta wio no na ko lej ne 15 min. Po nie waż za ob ser wo wa no nie wiel ką emi sję ga zów, zba da no po żar. Po now nie stwier dzo -
no, że cynk pło nie, więc uży to trze ciej ga śni cy. Po żar po zo sta wio no bez in ge ren cji do ra na na stęp ne go dnia. Po 17 godz.
usta lo no, że po żar zo stał uga szo ny.

Au to rzy ra por tu wy nik prób z pia ną ga śni czą uzna li za za do wa la ją cy i za re ko men do wa li ją ja ko naj lep szy śro dek ga śni -
czy przy te go ty pu po ża rach. Wy mie nio no na stę pu ją ce za le ty w po rów na niu z in ny mi środ ka mi ga śni czy mi w ga sze niu py -
łów cyn ku: nie wiel ka emi sja pal nych, wy bu cho wych ga zów, nie po wsta ją draż nią ce i sil nie tok sycz ne ga zy lub pa ry.
Za sto so wa nie pia ny wstrzy mu je roz wój po ża ru i tłu mi ogień.

Alar my prze ciw po ża ro we
Sys te my prze ciw po ża ro we po wsta ły wraz z wy na le zie niem 

te le gra fu. Pierw szy sys tem de tek cji po ża ru zo stał opa ten to wa ny
w 1890 r. przez Fran ci sa Rob bin sa Upto na wspól nie z Tho ma sem
Edi so nem, na to miast pierw szy eu ro pej ski „elek trycz ny czuj nik cie -
pła” opa ten to wał w 1902 r. Geo r ge An drew Dar by (Bir ming ham,
An glia).

Pro jekt urzą dze nia do ty czy za my ka nia ob wo du elek trycz ne go
dzwon ka alar mo we go, gdy tem pe ra tu ra wzro śnie po wy żej bez piecz -
ne go li mi tu. W ukła dzie po ka za nym na rys. 2 dźwi gnia b wy chy lo -
na w punk cie c jest ob cią żo na blo kiem f tłusz czu, np. ma sła lub
po dob ne go ma te ria łu to pli we go. Gdy na stą pi wy star cza ją cy wzrost
tem pe ra tu ry, blok f sto pi się i spły nie, a ob cią żo ny ko niec e dźwi -
gni b za mknie ob wód dzwon ka, sty ka jąc się z za ci ska mi h oraz i.

Ochro na dróg od de cho wych – po cząt ki
Bran żo we ame ry kań skie le gen dy gło szą, że stra ża cy za pusz cza li dłu gie bro dy, aby móc od dy chać w gę stym dy mie. Mia -

ło to po le gać na tym, że stra żak za nu rzał za rost w wia drze z wo dą, a na stęp nie wci skał mo krą bro dę mię dzy zę by i od dy -
chał przez usta, uży wa jąc jej ja ko fil tra.

Jed na z pierw szych od no to wa nych prób wy ko rzy sta nia apa ra tów od de cho wych mia ła miej sce we Fran cji, gdzie w 1825 r.
Gio van ni Al di ni prze te sto wał swój wy na la zek. By ła to gru ba ma ska azbe sto wa za ło żo na na gło wę. Ko lej ną war stwę sta no -
wi ła ma ska wy ko na na z ple cio ne go dru tu że la zne go. Urzą dze nie za pew nia ło nie wiel ki za kres ochro ny ciepl nej, pod wa run -
kiem, że użyt kow nik był w sta nie utrzy mać prze strzeń po wietrz ną mię dzy dwie ma ma ska mi i nie do pu ścić, aby ze wnętrz na,
że la zna ma ska do tknę ła we wnętrz nej.

W 1824 r. gór nik John Ro berts wy my ślił „re spi ra tor dym ny” lub kap tur, któ ry po zwo lił by „wejść w gę sty dym bez żad ne -
go nie bez pie czeń stwa”.

Stra ża cy w Eu ro pie i Sta nach Zjed no czo nych opra co wa li i sto so wa li róż ne ty py ma sek fil tru ją cych. W 1861 r. wy na laz ca
o na zwi sku Brad Bro oke opra co wał „re spi ra tor do dy mu i szko dli wych opa rów”, za pro jek to wa ny, aby umoż li wić „wej ście
do bu dyn ku bez wzglę du na gę stość dy mu lub opa rów bez ob ra żeń”. Ja mes Bra idwo od, do wód ca stra ży po żar nej w Lon dy nie,
wy na lazł w tym sa mym cza sie in ny ro dzaj apa ra tu po wietrz ne go. Moc ne skó rza ne ubra nie i kap tur chro ni ły stra ża ka przed go -
rą cem i pło mie nia mi. Do kap tu ra do star cza no po wie trze rur ką pod łą czo ną do pom py po wie trza przy mo co wa nej do sil ni ka
na ze wnątrz bu dyn ku. W kap tu rze by ły otwo ry wi zyj ne, za bez pie czo ne gru bym szkłem oraz gwiz dek o do no śnym dźwię ku
w ce lu ko mu ni ka cji w na głych wy pad kach. Aby za pew nić wi dzial ność w dy mie, na pier si no szo no sil ną lam pę.

W 1863 r. udzie lo no A. La co uro wi pa ten tu na je go wy na la zek – „ulep szo ny apa rat od de cho wy”. Miał po stać her me tycz -
nej tor by wy ko na nej z dwóch warstw płót na, od dzie lo nych pod szew ką z gu my in dyj skiej. Urzą dze nie by ło no szo ne na ple -
cach i trzy ma ne w miej scu za po mo cą dwóch pa sków na ra mien nych i pa ska wo kół ta lii. Wo rek za po mo cą pa ry mie chów
na peł nia no czy stym po wie trzem, za leż nie od roz mia ru za wie rał za pas na czas od 10 do 30 min od dy cha nia. Z gór nej czę ści
tor by pro wa dzi ły do ust ni ka dwie gu mo we rur ki. Przed roz po czę ciem od dy cha nia na le ża ło ust nik od kor ko wać. Ust nik przy -

Rys. 2. Sche mat elek trycz ne go alar mu prze ciw po ża ro we go ze wskaź -
ni kiem cie pła
źró dło: pa tent GB190225805A: An elec tric he at -in di ca tor and fi re -
-alarm
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trzy my wa no przez za gry zie nie zę ba mi. Użyt kow nik wy po sa żo ny był w go gle chro nią ce oczy przed dy mem, gu mo wy za cisk
na nos i alarm dźwię ko wy, któ ry moż na by ło uru cho mić ręcz nie w ce lu we zwa nia po mo cy.

W la tach 70. XIX w. ame ry kań ska straż po żar na uży wa ła ma sek prze ciw dy mo wych Nel ly’ego. Ma ska ta skła da ła się z za -
wie sza ne go na szyi ma łe go wor ka z wo dą, do któ re go pod łą czo ne by ły dwa fil try z gąb ki (że by je na wil żyć, ści ska no wo rek),
ma ski twa rzo wej i prze wo du. Po wie trze by ło wcią ga ne przez fil try do ust ni ka w ma sce twa rzo wej.

mł. bryg. dr inż. Nor bert Tu śnio peł ni służ bę w Szko le Głów nej Służ by Po żar ni czej, a dr inż. Pa weł Wol ny w 2019 r. obro nił w SGSP

pra cę dok tor ską do ty czą cą efek tyw no ści ga śni czej sys te mów hy bry do wych z mgłą wod ną

[1] E. von Schwartz, Fi re and explo sion ri sks, Lon dyn 1904.

Apa rat od de cho wy fir my Va jen -Ba der Co. uży wa ny od koń ca XIX w. do po cząt ku XX w. 

„Hełm dy mo wy” lon dyń skiej stra ży po żar nej z po cząt ku XX w.

Jak wi dać, kre atyw ność wy na laz ców zaj mu ją cych się tech nicz ny mi no win ka mi two rzo ny mi na po -
trze by stra ży ognio wych i nie tyl ko by ła nie mal że nie ogra ni czo na. Od ma sła przez eks trakt z lu -
kre cji do azbe stu – wszyst ko mo gło się przy dać i wie le wska zu je na to, że dzia ła ło. Dziś ba da cze
ma ją mniej szą fan ta zję, więk szą ro lę od gry wa dłu go trwa łe bez pie czeń stwo, kom fort użyt ko wa -
nia i er go no mia. A jed nak żal tro chę tam tych cza sów…
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Wę giel był ro pą naf to wą tam tych cza sów, zresz tą ta dru ga już peł ni ła
swo ją funk cję. Na cze le Związ ku Flo riań skie go stał Bo le sław Cho -
micz – stra żak z prze ko na nia, praw nik z wy kształ ce nia, ale też eko no mi -
sta z za wo du. Wie dział, że bez ślą skie go wę gla Pol ska nie bę dzie kra jem
no wo cze snym – bez wspar cia prze my słem na wet rol nic two nie roz wi nie
się do wy daj no ści za pew nia ją cej do bro byt. Za tem le d wie mi nę ło bol sze -
wic kie za gro że nie, a w gru dnio wym PP z 1920 r. uka zał się ten krót ki ar -
ty kuł, o cha rak te rze pa trio tycz nym. Bo też i coś by ło na rze czy, że lud ność
po zba wio na bez po śred nie go kon tak tu z pań stwem pol skim przez bli -
sko 700 lat za cho wa ła ję zyk pol ski. 

Ar ty kuł sta no wił za le d wie przy gryw kę do te go, co mia ło na stą -
pić – pierw szy nu mer PP z 1921 r. za czy nał się za chę tą skie ro wa ną do czy -
tel ni ków PP, by do bro wol ny mi dat ka mi wspie ra li ple bi scyt na Ślą sku. 
Jak wi dać, stra żac ka wal ka o gra ni ce nie usta wa ła. PRo
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Uwa run ko wa nia po li tycz ne wy pra co wa ne w trak ta cie wer -
sal skim pod pi sa nym z Niem ca mi 28 czerw ca 1919 r. od gry wa -
ły pod sta wo wą ro lę. Jed nak pań stwa En ten ty spie ra ły się
o przy szłość Eu ro py, w tym Pol ski, któ ra ma jąc przy chyl ność
Fran cji, mu sia ła sta wić czo ła nie chę ci Wiel kiej Bry ta nii, dą żą -
cej do za cho wa nia rów no wa gi na kon ty nen cie, a za tem wy stę -
pu ją cej prze ciw ko zbyt nie mu osła bie niu Nie miec. Pań stwa,
któ re od ra dza ły się i po wsta wa ły w Eu ro pie Środ ko wo -
-Wschod niej w wy ni ku prze gra nej Nie miec oraz upad ku Im -
pe rium Ro syj skie go i roz bi ciu ce sar stwa au stro -wę gier skie go,
oscy lo wa ły po mię dzy Ro sją so wiec ką, gdzie two rzo no no wy
ład ide olo gicz ny, a po ko na ny mi Niem ca mi. Naj waż niej szą ro -
lę na tym ob sza rze od gry wa ła od ro dzo na Pol ska, ja ko naj sil -
niej szy kraj re gio nu. 

Na po cząt ku 1920 r. sy tu acja geo po li tycz na Eu ro py
Wschod niej by ła wciąż nie roz strzy gnię ta. De kla ra cja Ra dy
Naj wyż szej Kon fe ren cji Po ko jo wej w Pa ry żu z 8 grud nia
1919 r. wy zna cza ła mi ni mal ny za sięg gra nic Pol ski, z moż li -
wo ścią ich po sze rze nia na wschód. Usta le nia te Pol ski nie za -
do wa la ły.

Pol ska ofen sy wa na wscho dzie
W stycz niu 1920 r. woj ska pol skie roz po czę ły ofen sy wę

nad Dźwi ną. Dy ne burg zo stał ode bra ny z rąk so wiec kich 
i 18 kwiet nia prze ka za ny od dzia łom ło tew skim, co umoż li wi -
ło do raź ne za bez pie cze nie pół noc nej czę ści fron tu so wiec kie -
go. W tym cza sie trwa ła mię dzy Ro sją so wiec ką a Pol ską
wy mia na not dy plo ma tycz nych oraz roz mo wy o ewen tu al -
nych wa run kach po ko ju. Jed no cze śnie obie stro ny przy go to -
wy wa ły się do dzia łań mi li tar nych. 

Jó zef Pił sud ski nie wie rzył w kom pro mi so we roz strzy gnię -
cia przy szło ści tej czę ści Eu ro py. Pra gnąc za bez pie czyć po łu -
dnio wy od ci nek fron tu wschod nie go, w dru giej po ło wie
kwiet nia 1920 r. za warł układ po li tycz ny i woj sko wy z Ukra -
iń ską Re pu bli ką Lu do wą, na cze le któ rej stał Sy mon Pe tlu ra.
Ukra ina, w za mian za po moc zbroj ną w wal ce z Ro sją so wiec -
ką, uzy ska ła obiet ni cę uzna nia swej nie pod le gło ści i prze ka -
za nia jej te ry to riów do gra ni cy Rze czy po spo li tej z 1772 r.
Na le ży pod kre ślić, że był to je dy ny bli ski, for mal ny so jusz -
nik, któ re go po zy ska ła Pol ska prze ciw ko Ro sji. Mniej sze kra -
je bez po śred nio są sia du ją ce z Pol ską za cho wa ły neu tral ność,
oba wia jąc się so wiec kich sił. Bia ła Ro sja, wal czą ca jesz cze

z bol sze wi zmem (i prze gry wa ją ca), przy ję ła wo bec od ro dze -
nia Pol ski po sta wę wro gą. Pił sud ski na wią zał kon takt
z przed sta wi cie la mi tzw. trze ciej Ro sji, któ rzy naj więk sze zło
wi dzie li w bol sze wi zmie i zde cy do wa ni by li odejść od im pe -
rial nej po li ty ki bia łej Ro sji, do pusz cza jąc po wsta nie nie pod -
le głej Pol ski i Ukra iny.

Zwy cięz cy Wiel kiej Woj ny za ję li róż ne sta no wi ska. Fran -
cja udzie li ła Pol sce po mo cy sprzę to wej, Wiel ka Bry ta nia 
dą ży ła do po ro zu mie nia z Le ni nem. Sta ny Zjed no czo ne wy -
co fa ły się cał ko wi cie ze spraw eu ro pej skich. 

Po li ty ka dal szej wal ki z Ro sją so wiec ką mia ła po par cie pol -
skie go spo łe czeń stwa. Wio sną w Woj sku Pol skim słu ży ło
900 tys. lu dzi, pra wie jed ną trze cią sta no wi li ochot ni cy z kra -
ju, z Fran cji, Włoch, Sta nów Zjed no czo nych.

W koń cu kwiet nia 1920 r. trzy ar mie pol skie wraz z od -
dzia ła mi ukra iń ski mi roz po czę ły ofen sy wę na Ukra inie. 
Zdo by to Ży to mierz, Ber dy czów, na po cząt ku ma ja Ki jów.
Tym cza sem Ar mia Czer wo na gro ma dzi ła si ły na pół noc nym
od cin ku fron tu. W po ło wie ma ja roz po czę ła ofen sy wę, któ rą
kie ro wał Mi cha ił Tu cha czew ski, do wód ca fron tu za chod nie -
go. Dzia ła nia so wiec kie zo sta ły za trzy ma ne przez Po la ków
dzię ki prze rzu ce niu czę ści sił z fron tu ukra iń skie go. W koń -
cu ma ja I Ar mia Kon na Sie mio na Bu dion ne go do tar ła zza
Do nu pod Ki jów. Po la cy wy co fa li się z mia sta 10 czerw ca. 

So wiec ka kontr oofen sy wa
2 lip ca 1920 r. Tu cha czew ski wy dał swój słyn ny roz kaz

nr 1423, w któ rym wzy wał do po ko na nia rzą dów Pił sud skie -
go i „gni ją ce go bia łe go or ła […] Po przez tru pa bia łej Pol ski
pro wa dzi dro ga do świa to we go po ża ru. Na ba gne tach za nie -
sie my szczę ście i po kój pra cu ją cej ludz ko ści. Na za chód ku
de cy du ją cym bi twom, ku gło śnym zwy cię stwom”. So wiec kie
na tar cie ru szy ło.

Pol ska sta nę ła wo bec ol brzy mie go za gro że nia. 1 lip ca
Sejm po wo łał Ra dę Obro ny Pań stwa pod prze wod nic twem
Pił sud skie go. W wy da nej ode zwie wzy wa no do obro ny Oj -
czy zny. Na ten apel od po wie dzia ło ty sią ce Po la ków. Zgła sza -
li się do Ar mii Ochot ni czej do wo dzo nej przez gen. Jó ze fa
Hal le ra. W ca łym kra ju po wsta wa ły Oby wa tel skie Ko mi te ty
Obro ny Pań stwa. Du cha wal ki krze pi ły li sty pa ster skie pol -
skich bi sku pów. Pa pież Be ne dykt XV do strze gał zna cze nie
pol skie go opo ru. Pol ska rze czy wi ście w tych cza sach sta wa -

Po 123 la tach nie wo li Pol ska
w 1918 r. od zy ska ła nie pod le głość.

Nie ozna cza ło to jed nak koń ca zma gań mi li tar nych 

i dy plo ma tycz nych o jej su we ren ność i kształt te ry to rial ny.

Naj waż niej szy był rok 1920 i wal ki o wschod -
nią gra ni cę. Ro sja so wiec ka chcia ła zdu sić od ro -
dzo ne pań stwo pol skie, bę dą ce prze szko dą nie
tyl ko w prze nie sie niu bol sze wic kiej re wo lu cji
na za chód, ale też w od zy ska niu wschod nich te -
ry to riów by łe go Im pe rium Ro syj skie go.

PRZEGLĄD POŻARNICZY
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ła się za gro żo nym przed mu rzem chrze ści jań stwa i Eu ro py. 
Dla pol skie go spo łe czeń stwa waż ne by ło po par cie ze stro -

ny mo carstw za chod nich. Wła dy sław Grab ski, pre mier pol -
skie go rzą du, udał się w lip cu do bel gij skie go Spa, gdzie
od by wa ła się kon fe ren cja alianc ka. Tu pro sił o gwa ran cje dla
za gro żo nej pol skiej nie pod le gło ści i ewen tu al ne po śred nic -
two w ro ko wa niach po ko jo wych z Ro sją so wiec ką. Pre mier
bry tyj ski Lloyd Geo r ge pod jął się ne go cja cji, żą da jąc ak cep -
ta cji ze stro ny pol skiej ja ko li nii gra nicz nej tzw. li nii Cur zo -
na i in nych nie ko rzyst nych dla Pol ski usta leń. Przed sta wio ne
przez Wiel ką Bry ta nię pro po zy cje co do isto ty ozna cza ły zgo -
dę na so wie ty za cję Pol ski. Od te go sta no wi ska od cię ła się
Fran cja, któ rej kil ku set ofi ce rów peł ni ło ro lę do rad ców
w Woj sku Pol skim. 

Tym cza sem Ro sja so wiec ka od rzu ci ła bry tyj skie pro po zy -
cje i rzu ci ła wy zwa nie Eu ro pie. Prze szko dą by ło tyl ko Woj -
sko Pol skie. Wo bec ta kiej sy tu acji w War sza wie za przy-
się żo ny zo stał Rząd Obro ny Na ro do wej na cze le z Win cen -
tym Wi to sem.

Na po sie dze niu Biu ra Po li tycz ne go 12 sierp nia 1920 r. Le -
nin na wo ły wał do „do bi cia Pol ski”. Jed no cze śnie zde cy do wa -
no, że dru gim kie run kiem na tar cia bę dzie Lwów, o co usil nie
za bie gał Sta lin, peł nią cy funk cję ko mi sa rza fron tu po łu dnio -
wo -za chod nie go. Pod kre śla no przy tym, że tak jak zwy cię -
stwa na kie run ku war szaw skim bę dą po cząt kiem opa no wa nia
dla re wo lu cji Nie miec, tak zwy cię stwa na kie run ku po łu dnio -
wym otwo rzą dro gę do so wie ty za cji po łu dnia Eu ro py, ra zem
z Wło cha mi.

Bi twa War szaw ska 
Do de cy du ją ce go star cia do szło w cza sie Bi twy War szaw -

skiej. Przy go to wa no dwa wa rian ty po wstrzy ma nia wro ga,
opra co wa ne przez Sztab Ge ne ral ny Woj ska Pol skie go z gen.
Ta de uszem Roz wa dow skim na cze le. O wy bo rze pro po zy cji
ude rze nia znad Wie prza za de cy do wał osta tecz nie na czel ny
wódz – Pił sud ski. Bol sze wic kie woj ska z pół no cy i wscho du
pod cho dzi ły pod War sza wę. Krwa we wal ki od 13 do 15 sierp -
nia to czy ły się w oko li cach Ra dzy mi na, Wło cław ka, Cie cha -
no wa, nad Wkrą. Pod Osso wem po legł ks. Igna cy Sko rup ka,
za grze wa jąc swo ją od wa gą do wal ki. Z cza sem stał się jed nym
z sym bo li bi twy. Do prze ję cia wła dzy w so wiec kiej Pol sce
przy go to wy wał się Tym cza so wy Ko mi tet Re wo lu cyj ny Pol ski,
na cze le z Ju lia nem Mar chlew skim i Fe lik sem Dzier żyń skim.

Kontr ude rze nie sił pol skich znad Wie prza ru szy ło 16 sier-
p nia o świ cie. Bły ska wicz nie par to do przo du. Od zy ski wa no
stra co ne mia sta i wsie. 20 sierp nia so wiec kie do wódz two
ogło si ło od wrót ar mii Tu cha czew skie go. Wiel ka ope ra cja
war szaw ska, któ rej czas za my ka się zwy kle da tą 25 sierp nia,
oka za ła się hi sto rycz nym pol skim zwy cię stwem i ka ta stro fą
Ar mii Czer wo nej. W ślad za nim upa dły po li tycz ne pro jek ty
bol sze wic kie go kie row nic twa.

W dru giej po ło wie sierp nia 1920 r. trwa ły wal ki pod Lwo -
wem z I Ar mią Kon ną Bu dion ne go. Do sym bo lu bo ha ter stwa
uro sło star cie pod Za dwó rzem, w któ rym po le gło po nad 300
pol skich ochot ni ków. Spod Lwo wa Bu dion ny ru szył na po -
moc wy co fu ją cym się spod War sza wy so wiec kim woj skom.
Pod Ko ma ro wem 31 sierp nia do szło do jed nej z naj więk -

szych bi tew ka wa le ryj skich XX w. Po stro nie pol skiej wal czy -
ła 1 Dy wi zja Jaz dy płk. Ju liu sza Róm m la. Ar mia Kon na
Bu dion ne go z wiel ki mi stra ta mi zo sta ła zmu szo na do bez -
względ ne go od wro tu.

Pol skie na tar cie i za war cie po ko ju
Na po łu dnio wym od cin ku so wiec kie go fron tu aż po gra -

ni cę ru muń ską trwa ły wal ki. Po la cy 12 wrze śnia zdo by li 
Ko wel, kil ka dni póź niej Łuck i Wło dzi mierz Wo łyń ski. Z po -
wo dze niem na cie ra li w Ga li cji Wschod niej. 20 wrze śnia
na pół no cy fron tu woj ska pol skie roz po czę ły tzw. ope ra cję
nie meń ską. W jej wy ni ku, a zwłasz cza bo ju nad Li dą, od dzia -
ły so wiec kie wy co fa ły się o bli sko 200 km na wschód. 12 paź -
dzier ni ka de le ga cja so wiec ka i pol ska pod pi sa ły w Ry dze
pre li mi na ria po ko ju. Usta la ły one li nię gra nicz ną, 18 paź dzier -
ni ka na fron cie so wiec ko -pol skim mia ło na stą pić cał ko wi te
za wie sze nie bro ni. Ar mia Ukra iń skiej Re pu bli ki Lu do wej
wspie ra na przez Po la ków da lej wal czy ła z Ar mią Czer wo ną;
w koń cu li sto pa da zo sta ła ewa ku owa na do Pol ski, gdzie na -
stą pi ło in ter no wa nie jej żoł nie ży. Kon flikt ten za koń czy ło
pod pi sa nie trak ta tu po ko jo we go 18 mar ca 1921 r. w Ry dze.
W je go wy ni ku rząd Pol ski uznał Ukra iń ską So cja li stycz ną
Re pu bli kę Ra dziec ką po pie ra ną przez Ro sję so wiec ką, tym
sa mym zry wa jąc po ro zu mie nie z Pe tlu rą.

Wpływ woj ny pol sko -bol sze wic kiej 
na usta le nie gra nic 

Kon flikt pol sko -so wiec ki od dzia ły wał na po li ty kę in nych
państw. W po cząt kach 1920 r. Ar mia Czer wo na za gro zi ła 

Pierwszy rząd Polski odnowionej Pierwszy sowiecki rząd dla Polski
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Be sa ra bii, do któ rej pre ten sje ro ści ła so bie Ru mu nia. To
po uprzed nich wa ha niach przy czy ni ło się do za wią za nia moc -
niej szych re la cji z Pol ską, cze mu sprzy ja ła też Fran cja. 
Pił sud ski spo dzie wał się rów nież po par cia Ru mu nii dla nie -
pod le głej Ukra iny, któ ra mia ła być ba rie rą od gra dza ją cą
od Ro sji. So wiec ki po chód la tem na War sza wę spo wo do wał,
że Ru mu nia pod ję ła de cy zję o za cho wa niu neu tral no ści. Po -
mi mo to sprzy ja ła Pol sce, wy ra ża jąc zgo dę na tran zyt ma te -
ria łów wo jen nych i po moc w za kre sie sprzę tu woj sko we go.
Osta tecz nie układ po li tycz ny i kon wen cja woj sko wa zo sta ły
pod pi sa ne przez Pol skę i Ru mu nię 3 mar ca 1921 r.

W sto sun kach z Li twą Pił sud ski pre fe ro wał roz wią za nie
fe de ra cyj ne, na co nie go dzi li się Li twi ni. Od kwiet nia 1919 r.
Wi leńsz czy zna znaj do wa ła się w rę kach pol skich. Wy zna czo -
na przez wiel kie mo car stwa li nia de mar ka cyj na, tzw. li nia Fo -
cha, dzie li ła spor ne te re ny, co nie za do wa la ło żad nej ze
stron. 12 lip ca 1920 r. Li twi ni za war li trak tat po ko jo wy z Ro -
sją so wiec ką. Taj na klau zu la ze zwa la ła od dzia łom so wiec kim
na wol ny prze marsz przez przy zna ne Li twie te ry to rium, po -
za tym do cho dzi ło do dzia łań za czep nych od dzia łów li tew -
skich wo bec for ma cji pol skich. W po ło wie lip ca woj ska
pol skie opu ści ły Wil no. 

Na kon fe ren cji w Spa Pol ska zo sta ła zmu szo na do przy ję -
cia ar bi tra żu mo carstw w spra wie gra ni cy z Li twą, przy czym
Wil no mia ło po zo stać po stro nie li tew skiej. Na prze ło mie
sierp nia i wrze śnia 1920 r. do szło do starć pol sko -li tew skich
na po łu dnio wej Su walsz czyź nie. Li twi ni za ję li Sej ny i Su wał ki.
Po bi twie war szaw skiej zo sta li po now nie wy par ci na tzw. li nię
Fo cha. Za an ga żo wa nie spe cjal nej ko mi sji kon tro l nej Li gi Na -
ro dów spo wo do wa ło, że 7 paź dzier ni ka 1920 r. za war to tzw.
umo wę su wal ską, któ ra wy zna cza ła no wą li nię de mar ka cyj ną
i koń czy ła dzia ła nia wo jen ne. Umo wa nie roz strzy gnę ła sta -
tu su Wi leńsz czy zny. W po ro zu mie niu z Pił sud skim na stą pił
„bunt” Dy wi zji Li tew sko -Bia ło ru skiej do wo dzo nej przez gen.
Lu cja na Że li gow skie go, któ ra 9 paź dzier ni ka 1920 r. wkro czy -
ła do Wil na. Z za ję te go ob sza ru utwo rzo no no we pań stwo, tzw.
Li twę Środ ko wą. Był to pol ski wy bieg, ma ją cy na ce lu unik -
nię cie kom pli ka cji mię dzy na ro do wych. Osta tecz nie w mar -
cu 1922 r. Wi leńsz czy zna zo sta ła włą czo na do Pol ski.

Kon flikt pol sko -li tew ski bacz nie ob ser wo wa ła Ło twa, oba -
wia jąc się za ję cia przez Po la ków czę ści swo je go te ry to rium.
Osta tecz nie, mi mo za bie gów li tew skich, Ło twa za ję ła sta no -
wi sko neu tral ne. 

Ma jąc na uwa dze po praw ne sto sun ki z pań stwa mi bał tyc -
ki mi, my śla no rów nież o wspól nej po li ty ce w ra mach tzw.
Mię dzy mo rza. Pił sud ski uwa żał tę kon cep cję za prze ciw wa -
gę dla dzia łań mię dzy na ro do wych Nie miec i Związ ku So wiec -
kie go. Miał to być zwią zek po li tycz ny państw Eu ro py
Środ ko wo -Wschod niej. Wy ra zem ta kich dą żeń by ła kon fe -
ren cja w Ry dze -Bul du ri w sierp niu i wrze śniu 1920 r. oraz
pod pi sa nie po ro zu mie nia przez Li twę, Ło twę, Pol skę, Es to nię,
Fin lan dię i Ukra inę Sy mo na Pe tlu ry. Pró by utwo rze nia fe de -
ra cji tych państw nie po wio dły się wsku tek sprzecz nych in te -
re sów, a zwłasz cza kon flik tu pol sko -li tew skie go.

Po waż ny pro blem sta no wi ły kon flik ty te ry to rial ne z Cze -
cho sło wa cją o po dział Ślą ska Cie szyń skie go, Spi sza i Ora wy.
W koń cu wrze śnia 1919 r. wiel kie mo car stwa po sta no wi ły, że
o przy szło ści tych te re nów za de cy du je ple bi scyt, do któ re go
jed nak nie do szło. Pod czas kon fe ren cji w Spa 10 lip ca 1920 r.

Pol ska wo bec so wiec kie go za gro że nia zo sta ła zmu szo -
na do wy ra że nia zgo dy na nie ko rzyst ny dla sie bie po dział
spor nych ob sza rów. 

O gra ni cę z Niem ca mi
Gra ni cę z Niem ca mi usta lo no pod czas kon fe ren cji po ko -

jo wej w Pa ry żu. W trak ta cie wer sal skim ure gu lo wa no spra -
wy Gdań ska, Po mo rza Gdań skie go i Wiel ko pol ski. Po dział
Gór ne go Ślą ska oraz czę ści te re nów na Po wi ślu, War mii
i Ma zu rach miał roz strzy gnąć ple bi scyt.

Trak tat wer sal ski wszedł w ży cie 10 stycz nia 1920 r. Kil ka
dni póź niej woj ska fron tu po mor skie go gen. Jó ze fa Hal le ra
wspo ma ga ne przez od dzia ły fron tu wiel ko pol skie go przy stą -
pi ły do zaj mo wa nia Po mo rza Gdań skie go. W rę kach pol skich
zna la zły się Brod ni ca, To ruń, Byd goszcz, Tczew i Wej he ro -
wo. Pro ces ten za koń czył się w Puc ku, ce re mo nią za ślu bin
Pol ski z Bał ty kiem 10 lip ca 1920 r. Pol ska dą ży ła do za gwa -
ran to wa nia so bie jak naj lep szej po zy cji w Wol nym Mie ście
Gdań sku. Osta tecz nie pol skie wpły wy w mie ście zo sta ły uści -
ślo ne w kon wen cji pol sko -gdań skiej, za war tej 9 li sto pa -
da 1920 r. w Pa ry żu. Wśród wie lu usta leń na po trze by Pol ski
wy dzie lo no pół wy sep We ster plat te ja ko skład ni cę ma te ria łów
wo jen nych i dla jej ochro ny nie wiel ki od dział żoł nie rzy.

Ple bi scyt na Po wi ślu, War mii i Ma zu rach od był się 11 lip -
ca 1920 r., w cza sie naj więk szych nie po wo dzeń pol skich
na bol sze wic kim fron cie. Za przy łą cze niem do Pol ski opo -
wie dzia ło się nie co po nad 3 proc. gło su ją cej lud no ści. 

Pil ne go roz strzy gnię cia wy ma ga ła sy tu acja na Gór nym
Ślą sku, gdzie sto sun ki pol sko -nie miec kie by ły na pię te. Tu taj
od lu te go 1920 r. wła dzę spra wo wa ła Mię dzy so jusz ni cza Ko -
mi sja Rzą dzą ca i Ple bi scy to wa z sie dzi bą w Opo lu. Po wy co -
fa niu wojsk nie miec kich bez pie czeń stwa strze gły kil ku -
na sto ty sięcz ne fran cu sko -wło skie od dzia ły woj sko we. Lud -
ność pol ska i nie miec ka tam tych ziem przy go to wy wa ła się
do ple bi scy tu, co wy ra ża ło się w ak cjach or ga ni za cyj nych
i pro pa gan do wych, do cho dzi ło rów nież do kon flik tów z bo -
jów ka mi nie miec ki mi. Niem cy sta ra li się wy ko rzy stać cięż ką
sy tu ację Pol ski na bol sze wic kim fron cie, wska zu jąc na szyb -
ki upa dek pań stwa pol skie go. 19 sierp nia 1920 r. do szło
do wy bu chu dru gie go Po wsta nia Ślą skie go. W je go wy ni ku
Ko mi sja Mię dzy so jusz ni cza na ka za ła usu nię cie ze Ślą ska po -
li cji nie miec kiej i za stą pie nie jej pol sko -nie miec ką Po li cją Ple -
bi scy to wą. W 1921 r., po nie uda nym dla Pol ski ple bi scy cie,
wy bu chło trze cie Po wsta nie Ślą skie. Do pro wa dzi ło ono osta -
tecz nie do po dzia łu Gór ne go Ślą ska ko rzyst niej sze go dla Pol -
ski niż po ple bi scy to we pro po zy cje mo carstw. 

Rok 1920 był prze ło mo wy w wal ce o gra ni ce pań stwa pol -
skie go. Pol ska wal czy ła o za cho wa nie nie pod le gło ści na po -
lu mi li tar nym i po li tycz nym. Bi twa War szaw ska uro sła do
rangi sym bo lu ra tu ją ce go Eu ro pę przed so wie ty za cją. War to
za cho wać pa mięć o bo ha te rach tam tych cza sów, tym bar dziej
że mi mo na praw dę nie ko rzyst nych oko licz no ści i miej sco -
wych po ra żek osta tecz nie wal ka o kształt gra nic za koń czy ła
się po myśl nie. 

dr hab. Urszula Oettingen, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach
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Jerzy Kossak, Cud nad Wisłą. Bitwa Warszawska
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ETOS PA TRIO TyCZ Ny RO KU 1920 
„Ma cie wszyst ko do zwy cię stwa, od waż cie się tyl ko zwy cię żyć. Gdy męż nie 
wszy scy wal czyć bę dzie cie, nie przy ja ciel, choć by był licz niej szy […], nie po tra fi was
po ko nać.”

Jó zef Paw li kow ski

Utrata przez Polskę niepodległego bytu w wyniku zmowy trzech państw zaborczych: Rosji, Prus i Austrii 
oraz zdradzieckiej, antynarodowej polityki polskiej magnaterii spowodowała szok w polskim obozie patriotycznym,

wśród twórców wiekopomnej Konstytucji 3 Maja. 
Kolejne pokolenia Polaków, którym przyszło żyć w haniebnym jarzmie niewoli, szukały odpowiedzi na postawione

przez Tadeusza Kościuszkę i jakobina Józefa Pawlikowskiego pytanie: czy Polacy wybić się mogą na niepodległość?
Wielkie zrywy narodowowyzwoleńcze: Insurekcja Kościuszkowska, Powstanie Listopadowe, Powstanie Krakowskie

1846 r., Wiosna Ludów, Powstanie Styczniowe, rewolucja 1905-1907 i czyn Legionów pokazują, ile trzeba było przelać
polskiej krwi, by zrzucić hańbiące jarzmo niewoli i odzyskać byt niepodległy i narodową godność. 

W służ bie spo łe czeń stwu
w cza sie Wiel kiej Woj ny

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-
1918, 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. 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 rze czą by ło, że 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 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, utrzy my wa -
ła po rzą dek w mie ście. 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 jąc 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
straż spra wo wa ła 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
oraz w 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 peł ni ły
rów nież naj ak tyw niej sze stra że wiej -
skie. 

W czy nie 
nie pod le gło ścio wym

W la tach I woj ny świa to wej stra ża cy
ak tyw nie współ pra co wa li z or gani za cja -
mi nie pod le gło ścio wy mi. W Pra sz ce
w pow. wie luń skim sta no wi li trzon jed -
ne go z naj pręż niej szych kół Pol skiej
Or ga ni za cji Woj sko wej, li czą ce go 79
człon ków. W li sto pa dzie 1918 r. roz bra -
ja li oni po ste run ki żan dar me rii nie miec -
kiej oraz nie miec kich żoł nie rzy. Tak że
w War cie, w pow. sie radz kim, wie lu
człon ków miej sco wej stra ży na le ża ło
do POW. 11 li sto pa da wspól nie z POW
roz bro ili po ste ru nek żan dar me rii. Po -
dob nie by ło w Dzia ło szy nie w pow. wie -
luń skim, we Wró ble wie w pow. sie-
radz kim, w Rzecz nio wie w pow. ił żec -
kim, Ostrow cu Świę to krzy skim, w Kiel -
cach, w Szczu czy nie, Ostro łę ce, Ostro wi
Ma zo wiec kiej, Ka li szu i dzie siąt kach in -
nych miast, mia ste czek i wsi. W Bu sku -
-Zdro ju miej sco we ko ło POW, li czą ce
oko ło 50 osób, skła da ło się nie omal wy -
łącz nie ze stra ża ków, któ rzy 31 paź -
dzier ni ka 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, na to -
miast stra ża cy z Wierzb ni ka w pow.
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.
W War sza wie stra ża cy pod ko men dą 
Jó ze fa Tu lisz kow skie go za ję li ko sza ry
woj sko we, skła dy bro ni, przy czy ni li się
do ura to wa nia ma ga zy nów sa per sko-
-mi ner skich na Po wąz kach i w twier dzy
Mo dlin. Li czą ca oko ło 50 stra ża ków dru -
ży na stra żac ka w Ry kach w pow. gar wo -
liń skim pra wie w ca ło ści na le ża ła
do POW. W li sto pa dzie 1918 r. roz bro iła
po nad 100 nie miec kich żoł nie rzy. Wkrót -
ce po tem nie omal wszy scy stra ża cy wstą -
pi li do two rzą ce go się woj ska pol skie go.
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 11 li sto pa da
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. Po dob nie ak tyw nie w roz bra -
ja niu żoł nie rzy i żan dar mów nie miec kich
uczest ni czy li stra ża cy z Ło wi cza, Mła wy,
Sie ra dza, Ła sku, Cie cho cin ka, Szczu czy -
na, Ry pi na, Gą bi na czy Miń ska Ma zo -
wiec kie go. 

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.
Mię dzy rze cu Pod la skim, gdzie Niem cy
za bi li oko ło 100 Po la ków, wśród nich
31 stra ża ków. 
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Na stra ży po rząd ku 
pu blicz ne go

11 li sto pa da 1918 r. za koń czo no dzia -
ła nia bo jo we na fron tach I woj ny świa -
to wej. W tym cza sie je dy ną re al ną si łę
pa ra mi li tar ną na zie miach pol skich,
głów nie w by łym Kró le stwie Pol skim,
sta no wi ły ochot ni cze stra że ognio we
oraz zbroj ne struk tu ry Pol skiej Or ga ni -
za cji Woj sko wej, któ re w prze wa ża ją cej
mie rze opie ra ły się na człon kach tych -
że stra ży. Przy po mnij my, że le gio ni ści
Jó ze fa Pił sud skie go po kry zy sie przy się -
go wym by li w 1917 r. in ter no wa ni
w obo zach w Szczy pior nie i Be nia mi no -
wie, a do wbor czy cy roz pro sze ni na
wscho dzie Ro sji. Za tem naj licz niej szą
i zor ga ni zo wa ną re al ną si łą pa ra mi li tar -
ną na zie miach pol skich by ło po nad
60 tys. stra ża ków, na ogół do brze wy -
szko lo nych, sta no wią cych swe go ro dza -
ju stra żac kie woj sko. Pod ko niec 1913 r.
mie li śmy w Kró le stwie Pol skim 563
stra że ognio we zrze sza ją ce oko ło 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.
ist nia ły 333 stra że ochot ni cze, zaś łącz -
nie z przy mu so wy mi, fa brycz ny mi
i miej ski mi by 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, tak że z woj sko we go
punk tu wi dze nia, si łą spo łecz ną, li czą cą
po nad 100 tys. człon ków czyn nych. 

Od ro dze nie 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 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 mięż 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 zny, 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”. 

Za koń cze nie w 1918 r. woj ny świa to -
wej i od ro dze nie pań stwa pol skie go by -
naj mniej nie koń czy ło zma gań na ro du
pol skie go o utrwa le nie by tu nie pod le -
głe go i kształt je go gra nic. 

Stra ża cy w woj nie 
bol sze wic kiej

Nie złom ną wo lę do ży cia w wol nej,
nie pod le głej Pol sce mie li już wkrót ce
oka zać w ca łej swej kra sie nie tyl ko
stra ża cy, ale ca ły na ród pol ski. Oto bo -
wiem po upo rczy wych wal kach o Lwów
i Ma ło pol skę Wschod nią, po zwy cię -
skim Po wsta niu Wiel ko pol skim i zry -
wach lu du ślą skie go dą żą ce go do zje-
d no cze nia z ma cie rzą nad Pol ską za wi -
sła groź ba utra ty nie pod le głe go by tu.
W 1920 r. bol sze wi cy za mie rza li po tru -
pie zmar twych wsta łej Pol ski prze nieść
re wo lu cję na za chód Eu ro py, a pod bi ta
Pol ska mia ła stać się so cja li stycz ną re -
pu bli ką ra dziec ką.

W ode zwie Mi cha iła Tu cha czew skie -
go z 2 lip ca 1920 r. do żoł nie rzy Ar mii
Czer wo nej czy ta my:

„Po nad mar twym cia łem Bia łej Pol -
ski ja śnie je dro ga ku ogól no świa to wej
po żo dze. Na na szych ba gne tach po nie -
sie my szczę ście i po kój ludz ko ści peł -
nej mo zo łu. 

Na za chód! Wy bi ła go dzi na ata ku.
Do Wil na, Miń ska, War sza wy!”. 

Wo bec śmier tel ne go za gro że nia
utra ty by tu nie pod le głe go na apel Ko -
mi te tu Obro ny Pań stwa od po wie dzia ło
ca łe spo łe czeń stwo. Wśród obroń ców
oj czy zny nie mo gło za brak nąć pol skich
stra ża ków. Li der pol skie go ru chu stra -
żac kie go, twór ca je go jed no ści i pre zes
Związ ku Flo riań skie go Bo le sław Cho -
micz wy stą pił 8 lip ca 1920 r. z ode zwą
do stra ża ków ochot ni ków, by sta nę li
w obro nie za gro żo nej oj czy zny, za cią -
ga li się w sze re gi Ar mii Ochot ni czej, by
z bro nią w rę ku od par li na jeźdź cę „pra -

gną ce go i Pol skę i świat ca ły na mo dłę
sza leń ców prze bu do wać” (treść ode zwy
pu bli ku je my w ca ło ści na s. 38 – red.).

Apel ten, pod pi sa ny przez Bo le sła wa
Cho mi cza i na czel ni ka Biu ra Związ ku
Flo riań skie go inż. Sta ni sła wa Ar czyń -
skie go, po le co no od czy tać na ze bra -
niach za rzą dów stra ży i przed sze re ga mi
dru żyn stra żac kich. 

Za mia rem Za rzą du Związ ku Flo riań -
skie go by ło utwo rze nie jed nost ki bo jo -
wej zło żo nej ze stra ża ków i od da nie jej
pod roz ka zy władz woj sko wych. Do ge -
ne ra ła Jó ze fa Hal le ra, na czel ne go wo dza
Ar mii Ochot ni czej, Za rząd Głów ny
Związ ku Flo riań skie go wy sto so wał
8 lip ca 1920 r. pi smo w tej spra wie (treść
pi sma pu bli ku je my też w ca ło ści na
s. 38 – red.).

W Ma ło pol sce z po dob nym ape lem
wy stą pił do stra ża ków Bo le sław Wój ci -
kie wicz – pre zes Kra jo we go Związ ku
Stra ży Po żar nych Ga li cji i Lo do me rii 
we Lwo wie. 

Ape le te nie po zo sta ły bez od ze wu.
By ły licz ne przy kła dy, że nie mal ca łe
skła dy oso bo we dru żyn stra żac kich po -
dej mo wa ły de cy zje o wstę po wa niu
do Ar mii Ochot ni czej. Nie ste ty, nie od -
no to wa no tych in for ma cji w od po wied -
nim cza sie i ule gły one za tar ciu.
Po służ my się przy kła da mi. 

Spo śród człon ków Wło cław skiej
Ochot ni czej Stra ży Ognio wej po spie szy -
ło do Ar mii Ochot ni czej 21 stra ża ków,
a Gu staw Drews, Jan Ra ko cza i Kon stan -
ty Ni der fi jer po le gli na po lu chwa ły. 
Ku czci wy mie nio nych obroń ców oj czy -
zny w 1922 r. ufun do wa no ta bli cę pa -
miąt ko wą. 

W sze re gach woj ska pol skie go słu ży -
ło 37 stra ża ków z La to wi cza na wschod -
nim Ma zow szu. 

Z Ła ska rze wa w pow. gar wo liń skim
po le gli w wal ce z bol sze wi ka mi stra ża -
cy: Szcze pan Gu ce wicz, An to ni Ro ma -
now ski, Ka zi mierz So ły ga, Win cen ty
Wi cho wicz. 

Te go ro dza ju przy kła dy moż na mno -
żyć, a od no szą się one nie tyl ko do stra -
ży miej skich, ale w rów nym stop niu
do stra ży wiej skich, cze go naj do bit niej -
szym przy kła dem mo gą być stra że
ognio we z te re nu Księ stwa Ło wic kie go.
W wal ce z na jaz dem bol sze wic kim ty sią -
ce stra ża ków ochot ni ków zło ży ło ofia rę
ży cia w obro nie za gro żo nej oj czy zny. 

Za słu gu je na uwa gę fakt, że człon ko -
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wie Za rzą du Głów ne go Związ ku Flo -
riań skie go: Sta ni sław Ar czyń ski, Kon -
stan ty Wy sznac ki, Ma rian Wa li gó ra,
Al fred Groh mann i Ta de usz Brzo zow ski
tak że wstą pi li do Ar mii Ochot ni czej. Za -
słu żo ny dzia łacz Związ ku Flo riań skie go
i czło nek Wo ło miń skiej Ochot ni czej
Stra ży Ognio wej Zyg munt Cho le wiń ski
w wal ce z na jaz dem bol sze wic kim od -
niósł ra ny. W woj nie pol sko -bol sze wic -
kiej wal czył też m.in. Woj ciech Age nor
Go łu chow ski – pre zes Ra dy Okrę go wej
Związ ku Stra ży Po żar nych RP lwow -
skie go okrę gu wo je wódz kie go, póź niej -
szy wo je wo da lwow ski i wi ce pre zes
Głów ne go Związ ku Stra ży Po żar nych
RP. Sze re gi Ar mii Ochot ni czej za si li ło
też wie lu człon ków War szaw skiej Stra -
ży Ognio wej, z jej ko men dan tem Jó ze -
fem Hła sko. 

Czo ło wi dzia ła cze pol skie go po żar -
nic twa po twier dza li swym oso bi stym
przy kła dem, że gło szo ne wśród sze ro -
kich rzesz stra żac kich idee wcie la li
w ży cie, że w wal ce za oj czy znę go to wi
by li zło żyć naj wyż szą ofia rę. 

Cud nad Wi słą

Bez po peł nie nia więk sze go błę du
moż na przy jąć, że w sze re gach obroń -
ców oj czy zny w 1920 r. w Ar mii Ochot -
ni czej bądź też po wo ła nych do czyn nej
służ by woj sko wej by ło co naj mniej
po kil ku dzie się ciu stra ża ków z każ de go
po wia tu ów cze snej Rze czy po spo li tej 
– za tem łącz nie kil ka dzie siąt ty się cy 
lu dzi. 

Na zie miach po ło żo nych na za chód
od rze ki Wi sły stra ża cy two rzy li stra że
oby wa tel skie oraz po dob ne im for ma -
cje, ma ją ce na ce lu za pew nie nie po -
rząd ku pu blicz ne go i bez pie czeń stwa
oby wa te li. 

I oto stał się cud! 

Dopiero co
odrodzona Polska,
niezmiernie
zniszczona w wyniku
toczonych na jej
ziemiach uporczywych
działań
bojowych I wojny
światowej, jednocząca
swe ziemie pozostające
od ponad 120 lat
pod rządami państw
zaborczych, budująca
od podstaw swoją armię,
administrację,
ekonomię, zacierająca
granice rozbiorowe, nie
tylko obroniła swój byt
niepodległy, ale także
Europę
przed bolszewicką
tyranią. 

Bitwa Warszawska,
która zdecydowała
o przebiegu wojny,
uznana została
za osiemnastą
decydującą bitwę
w dziejach świata. 

Po la cy od nie śli zwy cię -
stwo nad bol sze wi ka mi mi -
mo nie przy ja znych lub wręcz
wro gich dzia łań ze stro ny są sia -
dów: Nie miec i Cze cho sło wa cji.
Pań stwa te nie tyl ko upo rczy wie
blo ko wa ły do sta wy do Pol ski
sprzę tu wo jen ne go z Fran cji, ale
też ko rzy sta jąc z cięż kiej sy tu a-
cji Pol ski, gdy bol sze wi cy sta li
u bram War sza wy, za anek to wa li
et nicz nie pol skie zie mie (Śląsk
Cie szyń ski), a An gli cy wy mu si li
na pol skim rzą dzie zgo dę na tzw.
li nię Cur zo na ja ko li nię za wie sze -
nia bro ni. Woj na z bol sze wic ką
Ro sją mia ła też wpływ na nie po -
myśl ny prze bieg ple bi scy tów na Ślą sku
oraz War mii i Ma zu rach. Tak więc ce -
na, ja ką Pol ska za pła ci ła za od nie sio ne
zwy cię stwo, by ła wy so ka. Mie rzyć ją
trze ba nie tyl ko licz bą po le głych, wiel ki -
mi stra ta mi ma te rial ny mi, ale tak że
utra tą ziem, któ re w tych wa run kach
nie po wró ci ły do ma cie rzy. 

W wal kach o wol ność i nie pod le głość
Pol ski w la tach 1914-1918, a na stęp nie
w wal kach o Lwów i Ma ło pol skę
Wschod nią, w Po wsta niu Wiel ko pol skim,
Po wsta niach Ślą skich oraz z na jaz dem
bol sze wic kim wie lu stra ża ków od da ło ży -
cie. Wśród po le głych by ło m.in.: pięt na -
stu stra ża ków z Ry pi na, sied miu ze
Skrzyń ska w pow. Opocz no, sze ściu z Za -
gó ro wa w pow. Słup ca, sze ściu z Ró ża -
na w pow. Ma ków Ma zo wiec ki, czte rech
z Pyzdr, czte rech z Du bien ki w pow. Hru -
bie szów i czte rech z Ra dom ska. 

Set ki stra ża ków za udział w wal kach
o wol ność i nie pod le głość wy róż nio no
or de ra mi Po lo nia Re sti tu ta i Vir tu ti Mi -
li ta ri, Krzy żem Wa lecz nych, Od zna ką
Ho no ro wą „Or lę ta” za obro nę Lwo wa,
Od zna ką Po wsta nia Wiel ko pol skie go,
Me da lem Pa miąt ko wym za Woj nę 1918-
1921 „Pol ska Swe mu Obroń cy” oraz zło -
tym, srebr nym i brą zo wym Krzy żem
Za słu gi. 

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 -
strzy cy ar mii pol skiej. 

dr hab. Tadeusz Olejnik jest
pionierem historii pożarnictwa

Odezwa Wincentego Witosa – „Bracia włościanie”
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Po roku i dziewięciu miesiącach od wskrzeszenia zniewolonego przez 123 lata
państwa nastąpiło jedno z największych zwycięstw w historii polskiego oręża.
Odzyskanej niedawno wolności broniło całe polskie społeczeństwo. Strażacy również.

Roz strzy gnię cia Wiel kiej Woj ny oraz
cha os re wo lu cyj ny w Ro sji spo wo do wa ły, że
do nie pod le gło ści mia ły szan se aspi ro wać
na ro dy ży ją ce do tych czas w gra ni cach mo -
nar chii au stro -wę gier skiej i ca ra tu. Pol ska
we szła w kon flikt nie tyl ko z do tych cza so -
wy mi za bor ca mi, ale też z no wy mi pań stwa -
mi, jak Ukra ina i Li twa. Przed mio tem spo-
rów by ły te re ny przed ro zbio ro we I Rzecz -
po spo li tej. Co waż ne z pol skie go punk tu wi -
dze nia, za utrzy ma niem te ry to rial ne go
sta nu po sia da nia Im pe rium Ro syj skie go
sprzed 1914 r. by li za rów no no wi, „czer wo -
ni” wład cy Ro sji, jak i zwal cza ją cy ich do -
tych cza so wi – „bia li”. 

Na po cząt ku 1919 r. Pol ska dys po no wa -
ła po nad 100 tys. żoł nie rzy. Waż nym ele -
men tem w pro ce sie two rze nia jed no li tej

ar mii by ło ślu bo wa nie i wcie le nie do Woj -
ska Pol skie go od dzia łów zło żo nych z daw -
nych pe owia ków z Kró le stwa Pol skie go.
Uro czy stość od by ła się 13 grud nia 1918 r.
na pla cu Sa skim w War sza wie. W su mie
ok. 20 tys. człon ków Pol skiej Or ga ni za cji
Woj sko wej (POW) sta ło się ka drą je de na -
stu puł ków pie cho ty, a w kil ku na stęp nych
sta no wi ło jej zna czą cą część. Uwzględ nia -
jąc ska lę po wią zań te re no wych POW
z ochot ni czy mi stra ża mi po żar ny mi, moż -
na bez oba wy o za wy że nie przy jąć, że
w tym mo men cie zna la zło się w woj sku kil -
ka ty się cy stra ża ków ochot ni ków. 

Przy kła dem war tym przy wo ła nia jest 
po stać Sta ni sła wa Gieysz to ra, ostat nie go
przed II woj ną świa to wą ko men dan ta War -
szaw skiej Stra ży Ognio wej. Ja ko by ły le gio -

ni sta zo stał w mar cu 1917 r. wy zna czo ny
przez do wódz two POW do kie ro wa nia od -
dzia łem POW w Ja no wie Lu bel skim, gdzie
rów no cze śnie peł nił funk cję na czel ni ka
miej sco wej OSP. Po od zy ska niu nie pod le -
gło ści zo stał wcie lo ny do Woj ska Pol skie -
go, słu żył w ar ty le rii, brał udział w woj nie
bol sze wic kiej.

Roz sze rza ją cy się front walk na wscho -
dzie po wo do wał, że po trze by oso bo we woj -
ska cią gle ro sły. Zde cy do wa no się na
ogło sze nie po bo ru re gu lar ne go. 7 mar -
ca 1919 r. Sejm Usta wo daw czy uchwa lił 
po bór rocz ni ków 1896-1901 na ca łym ob -
sza rze ziem pol skich. Gdy w le cie 1919 r.
za koń czył się przy jazd z Fran cji ar mii gen.
Jó ze fa Hal le ra, Woj sko Pol skie li czy ło
ok. 600 tys. żoł nie rzy.

W tym cza sie gra ni ce Pol ski kształ to wa -
ły się w wy ni ku trud nych za bie gów dy plo -
ma tycz nych, roz strzy gnięć ple bi scy to wych
i walk zbroj nych. Te ostat nie przy bie ra ły
for mę po wstań na ro do wych oraz re gu lar -
nych dzia łań wo jen nych, zwłasz cza na
wscho dzie. 

W po cząt ko wym okre sie wschod nie dzia -
ła nia bo jo we przy no si ły do bre re zul ta ty.
W to ku walk z bol sze wi ka mi za ję to du że ob -
sza ry li tew sko -bia ło ru skie. Woj ska ukra iń -
skie zo sta ły wy par te z Ga li cji Wschod niej,
za rze kę Zbrucz. Je sie nią 1919 r. Jó zef Pił -
sud ski wstrzy mał ofen sy wę, aby nie wspie -
rać wro gich Pol sce „bia łych ge ne ra łów”

w woj nie do mo wej z bol sze wi ka mi. Zwy cię -
ży li ci dru dzy i na prze ło mie lat 1919-1920
oka za li się śmier tel nym za gro że niem.

Kon fron ta cję z bol sze wi ka mi po prze dzi -
ły ro ko wa nia pol sko -ukra iń skie, za koń czo -
ne w kwiet niu 1920 r. ukła dem po li tycz nym
i kon wen cją woj sko wą z przy wód cą Ukra -
iny, ata ma nem Sy mo nem Pe tlu rą. 25 kwiet -
nia 1920 r. roz po czę ła się pol ska ofen sy wa
na wschód. Ce lem ude rze nia wy prze dza ją -
ce go by ło za ję cie jak naj więk szych ob sza -
rów, za nim wkro czy na nie Ar mia Czer wo na.
W wy ni ku ope ra cji bo jo wych woj ska pol skie
i od dzia ły ukra iń skie opa no wa ły ob sza ry
le żą ce na pra wym brze gu Dnie pru, łącz nie

z Ki jo wem, za ję tym 7 ma ja 1920 r. 
W Ro sji ra dziec kiej ogło szo no stan wy -

jąt ko wy i po bór do woj ska, obej mu ją cy tak -
że by łych ofi ce rów car skich. Prze rzu co no
też woj ska z wy ga szo nych fron tów woj ny
do mo wej. Wkrót ce bol sze wi cy zna czą co
wzmoc ni li wła sne si ły i od 29 ma ja 1920 r.
prze szli do kontr ude rze nia na Ukra inie,
a na stęp nie na ca łym fron cie pol sko -ro syj -
skim. 

Na tym eta pie woj ny z So wie ta mi naj -
cięż sze bo je to czy li Po la cy z Ar mią Kon ną
Sie mio na Bu dion ne go. W wal kach tych wy -
róż nił się m.in. 6 Pułk Ar ty le rii Po lo wej
z Kra ko wa, w któ re go sze re gach wal czył

Strażacy w wojsku odrodzonej Polski

Wojna na wschodzie
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póź niej szy do wód ca II Od -
dzia łu War szaw skiej Stra ży
Ognio wej i ko men dant Stra -
żac kie go Ru chu Opo ru
„Ska ła” pod czas II woj ny
świa to wej por. Je rzy Lgoc ki.
Za swo je fron to we czy ny zo -
stał od zna czo ny Krzy żem
Srebr nym Or de ru Vir tu ti
Mi li ta ri V kla sy i Krzy żem
Wa lecz nych.

Wo bec prze wa gi li czeb -
nej nie przy ja cie la na po cząt -
ku czerw ca 1920 r. woj ska

pol skie zo sta ły zmu szo ne
do od wro tu. 10 czerw ca wy -
co fa ły się z Ki jo wa, a sześć
dni póź niej zna la zły się
na po zy cjach wyj ścio wych
sprzed ofen sy wy kwiet nio -
wej. Woj ska so wiec kie po su -
wa ły się na za chód sze ro kim
fron tem, któ ry w koń cu lip ca
roz cią gał się od gra ni cy
z Pru sa mi Wschod ni mi na
pół no cy po Ga li cję Wschod -
nią na po łu dniu, osią ga jąc
dłu gość ok. 800 km.

Ce lem bol sze wi ków pod przy -
wódz twem Le ni na był pod bój
Pol ski i po łą cze nie się z re wo -
lu cyj ny mi si ła mi w Niem -
czech, a w dal szej ko lej no ści
mi li tar ne wspar cie re wo lu cji
w kra jach za chod niej Eu ro py.
Tak to okre ślił w roz ka zie
do woj ska Mi cha ił Tu cha czew -
ski, so wiec ki do wód ca: „Na Za -
cho dzie de cy du ją się lo sy re -
wo lu cji świa to wej. Przez tru pa
bia łej Pol ski pro wa dzi dro ga
do za rze wia świa to we go po ża -
ru. Na ba gne tach za nie sie my

szczę ście i po kój pra cu ją cej
ludz ko ści”. Wo bec po gar sza ją cej
się sy tu acji mi li tar nej Pol ski
Sejm Usta wo daw czy po wo łał
1 lip ca 1920 r. Ra dę Obro ny
Pań stwa. Dzia ła jąc w jej imie -
niu, na czel ny wódz Jó zef Pił -
sud ski 3 lip ca 1920 r. wy dał
ode zwę do oby wa te li Rze czy -
po spo li tej, by każ dy zdol ny do
no sze nia bro ni za cią gnął się
do bro wol nie do ar mii. 

Za in spi ro wa ne ode zwą wła -
dze Związ ku Flo riań skie go,
zrze sza ją cego wów czas stra że

z daw nej Kon gre sów ki i kre sów
wschod nich, wy da ły 8 lip ca
apel do stra ża ków (peł na treść
ape lu na s. 38 – red). Za rząd
Związ ku zwró cił się rów no cze -
śnie do do wód cy Ar mii Ochot -
ni czej gen. Jó ze fa Hal le ra o po-
zwo le nie na utwo rze nie spe cjal -
ne go puł ku stra żac kie go. Za -
miar nie zo stał zre ali zo wa ny,
po nie waż na czel ne do wódz two
do pusz cza ło two rze nie od dzia -
łów ochot ni czych tyl ko w ra -
mach ist nie ją cych struk tur woj -
sko wych, do pusz cza jąc po wsta -

wa nie kom pa nii stra żac kich.
Zwią zek Flo riań ski po in stru -
ował ogni wa te re no we o za sa -
dach współ pra cy z biu ra mi
wer bun ko wy mi. Za ło żo no m.in.,
że po ze bra niu 100 stra ża ków
pie szych lub 60 kon nych od -
dział zo sta nie prze ka za ny do
dys po zy cji Woj sko we go In spek -
to ra tu Okrę go we go (treść pi sma
Głów ne go Za rzą du Związ ku
Flo riań skie go do gen. Jó ze fa
Hal le ra na s. 38 – red.).

Na wezwanie naczelnego wodza 

Zwią zek Flo riań ski przed sta -
wił stra żac kie si ły zbyt opty -
mi stycz nie – mło dzi stra ża cy
ochot ni cy z kil ku rocz ni ków zo -
sta li już pod da ni po bo ro wi
i od po nad ro ku by li na woj nie.
A po nie waż gór na gra ni ca wie -
ku wy zna czo na dla chęt nych
do Ar mii Ochot ni czej wy no si -
ła 42 la ta (dla ofi ce rów 50 lat),
w wie lu stra żach do za cią gu
ochot ni cze go kwa li fi ko wa li się
tyl ko nie licz ni dru ho wie. Wy da -
je się, że cho dzi ło nie ty le o ści -
słe sza cun ki licz by dru hów mo -
gą cych za si lić Ar mię, co zwró -
ce nie uwa gi na si łę ru chu stra -

żac kie go, czy li o efekt pro pa -
gan do wy w do brym te go sło wa
zna cze niu.

Ape le – czy to władz pań -
stwa, czy Związ ku Flo riań skie -
go – za dzia ła ły. Za pał, z ja kim
licz ne jed nost ki stra ży zgła sza -
ły go to wość włą cze nia się do
wal ki z na jeźdź cą, roz sze rzył się
na in ne ob sza ry sca la nej Pol ski,
szcze gól nie na Ma ło pol skę
i Wiel ko pol skę (stra ża cy ze
Ślą ska by li za an ga żo wa ni
w wal kę po wstań czą, ale tu
ochot ni cy wstę po wa li do WP). 

W du żym stop niu o spo so -
bie za an ga żo wa nia stra ża ków

w woj nę z bol sze wi ka mi de cy -
do wa ło po ło że nie geo gra ficz ne.
Ze wzglę du na szyb ko prze su -
wa ją cy się front stra żom ze
wschod nich ob sza rów kra ju
wła dze woj sko we wy zna cza ły
za da nia bez wcie la nia ich
człon ków w struk tu ry Ar mii 
– sze rzej o tym w dal szej czę -
ści. Bez po śred nio do Ar mii
Ochot ni czej tra fia ło wię cej stra -
ża ków z te re nów po ło żo nych
na za chód od Wi sły. Przy kła -
dów jest wie le. W Kiel cach ak -
cję wer bun ko wą ko or dy no wał
dh Wa cław Ja gniąt kow ski, któ -
ry z mia sta i oko lic ze brał kil -

ku dzie się ciu ochot ni ków. W Łę -
czy cy za rząd i człon ko wie OSP
zde cy do wa li na ze bra niu 13 lip -
ca o wstą pie niu do Ar mii
Ochot ni czej. Przy dźwię kach or -
kie stry wszy scy po ma sze ro wa li
do lo ka lu ko mi sji po bo ro wej.
Przy ję tych zo sta ło 26 dru hów,
a po zo sta li mie li peł nić funk cje
po moc ni cze na te re nie mia sta.
OSP w Ło wi czu też w ca ło ści
po sta no wi ła od dać się do dys -
po zy cji In spek to ra tu Ar mii
Ochot ni czej, a do dat ko wo prze -
ka za ła 1500 ma rek na po trze by
woj ska. Ci, któ rych nie za kwa li -
fi ko wa no do służ by woj sko wej,

Strażacy w Armii Ochotniczej

Sytuacja na froncie w sierpniu 1920 r.
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zo sta li wy zna cze ni do peł nie nia
war ty przy obiek tach woj sko -
wych i ma ga zy nach żyw no ści
oraz do utrzy my wa nia po rząd ku
w mie ście. W Ar mii Ochot ni czej
wal czy ło czter na stu człon ków
OSP w Bu sku -Zdro ju, ośmiu
dru hów z Brze zin pod Ło dzią,
z Nie sza wy (pow. alek san drow -
ski) do Ar mii wstą pi ło sie dem -
na stu człon ków OSP, z na czel-
ni kiem Ste fa nem Ko wal skim.

Wszyst kich oczy wi ście wy mie -
nić nie spo sób, nie o wszyst kich
też wie my, ja ko że w okre sie
rzą dów ko mu ni stycz nych ze
wzglę dów bez pie czeń stwa usu -
wa no z kro nik OSP za pi ski
o wal ce z pań stwem ra dziec kim. 

Stra żac kie za stę py wo jen ne
re kru to wa ły się głów nie z jed no -
stek ochot ni czych, ale nie bra ko -
wa ło też przed sta wi cie li stra ży
za wo do wych. Jed nym z nich był

pierw szy w wol nej Pol sce ko -
men dant War szaw skiej Stra ży
Ognio wej (WSO) kpt. Jó zef Hła -
sko, któ ry wraz z dwo ma sy na mi
zgło sił się na ochot ni ka do woj -
ska i wal czył na przed po lach
War sza wy. Swo im przy kła dem
po cią gnął in nych stra ża ków.
War to też wspo mnieć o po przed -
nim ko men dan cie WSO, pio-
nie rze po żar nic twa inż. Jó ze fie
Tu lisz kow skim, któ ry wpraw dzie

nie uczest ni czył bez po śred nio
w dzia ła niach wo jen nych, ale ja -
ko kie row nik Wy dzia łu Prze ciw -
po ża ro we go w Mi ni ster stwie
Spraw Woj sko wych (od lu te -
go 1920 r.) za kła dał woj sko we
stra że po żar ne, któ re szcze gól nie
na lot ni skach i w du żych obiek -
tach stra te gicz nych (np. w twier -
dzy Mo dlin) za po bie gły roz -
prze strze nie niu się licz nych po -
ża rów.

W su mie obok od dzia łów
ufor mo wa nych z po bo ru do de -
cy du ją cej ba ta lii o na ro do wy
byt sta nę ło oko ło 105 tys.
ochot ni ków, two rzą cych róż ne
for ma cje Ar mii Ochot ni czej.
Stra ża cy po za licz ną re pre zen -
ta cją w tej Ar mii wy ko ny wa li
tak że in ne za da nia zle ca ne
przez woj sko we do wódz two
okrę gów. Za da nia jed no stek
stra ży by ły de ter mi no wa ne usy -
tu owa niem w sto sun ku do li nii
fron tu i szla ków ko mu ni ka cyj -
nych. Na przy kład z po le ce nia
Do wódz twa Okrę gu Kor pu su
Łódź straż sie radz ka ob ję ła po -
ste run ki ochro ny mo stów i li nii

ko le jo wej, a OSP z Ła sku peł -
ni ła służ bę war tow ni czą wzdłuż
li nii ko le jo wej Łask -Pa bia ni ce.
Po dob ne za da nia przy pa dły
stra ży za kła do wej z Ży rar do wa.

Łódz ka Straż Po żar na Ocho-
t ni cza (ma ją ca pół za wo do wy
cha rak ter), któ ra w si le 235
osób z ko men dan tem dr. Al fre -
dem Groh ma nem na cze le po -
sta no wi ła od dać się do dys -
po zy cji władz woj sko wych, ob -
ję ła straż war tow ni czą przy
obiek tach woj sko wych, dzię ki
cze mu znacz na liczb żoł nie rzy
mo gła zo stać skie ro wa na na
front. Sam Al fred Groh man, 
ja ko ofi cer re zer wy, wstą pił

w sze re gi Woj ska Pol skie go.
W po dzię ko wa niu, któ re otrzy -
ma li łódz cy stra ża cy, wła dze
woj sko we na pi sa ły m.in.: „przez
okres kil ku ty go dni nie za szedł
ani je den wy pa dek wy kro cze nia
na służ bie war tow ni czej, a wszę -
dzie pa no wał wzo ro wy po rzą -
dek i punk tu al ność”. W To ma-
szo wie Lu bel skim straż urzą dzi -
ła w cen trum mia sta go spo dę
żoł nier ską, w któ rej prze cho dzą -
ce woj sko do sta wa ło bez płat ny
po si łek. Ta kie po lo we go spo dy
sta ły się w ko lej nych dniach
du żym wspar ciem dla żoł nie rzy. 

Front bol sze wic ki prze su wał
się szyb ko: 14 lip ca za ję te zo -

sta ło Wil no, 28 lip ca Bia ły stok
i Haj nów ka, 6 sierp nia Ostro łę -
ka. Po su wa ją ce się w stro nę
Wi sły od dzia ły so wiec kie mor -
do wa ły jeń ców i wro gów kla so -
wych, ra bo wa ły lud ność cy -
wil ną, czę sto do cho dzi ło do
gwał tów. Stra że po żar ne, swo -
im bar dzo okro jo nym skła dem,
ga si ły wznie ca ne przez bol sze -
wi ków po ża ry. W miej scach,
przez któ re prze szedł front, 
dru ho wie opa try wa li ran nych
i grze ba li po le głych po zo sta -
łych na po lach walk. Tak by ło
m.in. w Bia łej Pod la skiej i So -
ko ło wie Pod la skim. 

Wedle rozkazu

La tem 1920 r., w ob li czu za gro że nia pań stwa, do służ by na fron cie zo sta ło skie ro wa nych wie lu po li cjan tów. W ce lu wspar cia, a czę sto
wręcz za stą pie nia po li cji w utrzy my wa niu po rząd ku i bez pie czeń stwa, w wie lu miej sco wo ściach po wsta ły stra że oby wa tel skie. Po wo ły wa -
ne by ły przez ra dy miej skie lub – tak jak w War sza wie – przez spra wu ją cych wła dzę ad mi ni stra cyj ną woj sko wych gu ber na to rów. 
Po za sta tu to wy mi za da nia mi ich człon ko wie bra li czę sto udział w wal kach to czą cych się w obro nie ata ko wa nych przez bol sze wi ków miast.
Po od par ciu nie przy ja cie la stra że oby wa tel skie przy wra ca ły po rzą dek, za bez pie cza ły mie nie, kon wo jo wa ły jeń ców, pa tro lo wa ły mia sta.
Na prze ło mie wrze śnia i paź dzier ni ka 1920 r. zo sta ły roz wią za ne. Wie lu ich człon ków otrzy ma ło po woj nie wy so kie od zna cze nia. 

W skład stra ży oby wa tel skich wcho dzi li czę sto dru ho wie z miej sco wych OSP, a zda rza ło się, że funk cję te go oby wa tel skie go or ga nu
przej mo wa ły pra wie w ca ło ści jed nost ki stra ży po żar nej. Tak by ło m.in. w Bia łym sto ku, Bia łej Pod la skiej i So ko ło wie Pod la skim. W wie -
lu miej sco wo ściach po za pil no wa niem po rząd ku stra że chro ni ły lud ność przed ban da mi bol sze wic ki mi – tak by ło np. w Wy szko wie, Szczu -
czy nie, Miń sku Ma zo wiec kim czy Sierp cu, gdzie rów nież po wy par ciu czer wo no ar mi stów straż po żar na pod wo dzą na czel ni ka Hen ry ka
Tehl ke go ura to wa ła wie le dóbr ma te rial nych, od bie ra jąc ucie ka ją cym bol sze wi kom fur man ki ze zra bo wa ny mi łu pa mi. 

W Go sty ni nie i ca łym po wie cie zor ga ni zo wa no straż oby wa tel ską, któ rej ko men dan tem zo stał pre zes OSP dh Mi chał Ży liń ski. Straż
bro ni ła prze praw przez Wi słę w oko li cach Płoc ka na dłu go ści ok. 10 km, or ga ni zo wa ła ob ła wy i wy ła py wa ła gru py bol sze wi ków, któ rym
uda ło się prze pra wić na le wy brzeg. Po dob ne za da nia przy pa dły stra żom z oko lic Cie cho cin ka i Wło cław ka. 

Wcho dzą ca w skład stra ży oby wa tel skiej Bia ło stoc ka Ochot ni cza Straż Ognio wa (uży wa ją ca skró tu B. O. S. O.) zy ska ła roz głos po tym,
jak prze wio zła i po mo gła po cho wać zgod nie z ry tu ałem le żą ce dwa dni zwło ki mał żeń stwa ży dow skie go, zmar łe go tra gicz nie w na stęp -
stwie roz bo ju. Przed sta wi cie le gmi ny ży dow skiej, pa mię ta ją cy okru cień stwa władz car skich wo bec Ży dów, od mó wi li do ko na nia po chów ku
w oba wie przed ata kiem bol sze wi ków.

Straże obywatelskie
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W przy go to wa niach do obro ny War sza wy zy ska no cen ny czas dzię ki zwią za niu du żych sił bol sze wic kich w wal kach o Łom żę. Nie oce -
nio ny wkład w obro nę łom żyń skiej twier dzy wnio sła lud ność cy wil na z mia sta i oko lic. Na cze le spo łecz ne go Ko mi te tu Obro ny Łom ży stał
bi skup Ro mu ald Jał brzy kow ski. Miesz kań cy mia sta opa try wa li ran nych i go to wa li po sił ki. Mło dzież prze no si ła mel dun ki, chło pi z oko licz -
nych wio sek za pew nia li pro wiant. Stra ża kom przy pa dły nie ła twe, a nie zbęd ne za da nia: pod ostrza łem prze wo zi li ran nych żoł nie rzy do szpi -
ta li, do wo zi li amu ni cję i żyw ność na li nie bo jo we, grze ba li po le głych. 

Te wspól ne dzia ła nia za owo co wa ły od par ciem kil ku ata ków nie przy ja cie la, prze pro wa dzo nych mię dzy 28 lip ca a 1 sierp nia. Łom ża
trwa ła pięć dni nie zdo by ta, ale wo bec groź by okrą że nia jej przez woj ska so wiec kie do wo dzą cy obro ną li nii Na rwi ge ne rał Ba ra now ski
otrzy mał 2 sierp nia wie czo rem roz kaz od da nia mia sta i wy co fa nia wszyst kich od dzia łów w kie run ku na Ró żan. Po za ję ciu Łom ży przez
bol sze wi ków człon ko wie OSP peł ni li służ bę bez pie czeń stwa pu blicz ne go i jak mo gli bro ni li miesz kań ców przed roz bo ja mi so wiec kich żoł -
nie rzy. Po ustą pie niu bol sze wi ków straż ga si ła wy wo ła ne przez nich po ża ry i chro ni ła mo sty na Na rwi.

Wy so ką ce nę za ak tyw ność w or ga ni zo wa niu opo ru wo bec na jeźdź cy za pła ci ły we wspo mnia nym wy żej Ró ża nie oso by wcho dzą ce
w skład lo kal ne go Oby wa tel skie go Ko mi te tu Obro ny Pań stwa. 7 sierp nia, od ra zu po wkro cze niu do mia sta, czer wo no ar mi ści uwię zi li
szes na stu je go człon ków. By li to pra cow ni cy i dzia ła cze waż nych dla mia sta in sty tu cji, tj. ma gi stra tu, pocz ty i stra ży po żar nej. 9 sierp nia
bol sze wi cy za mor do wa li bur mi strza Pio tra Zyg mun ta. Dwóm uwię zio nym, m.in. pre ze so wi OSP, far ma ceu cie Krzysz to fo wi Strup czew skie -
mu, uda ło się uciec dzię ki prze ku pie niu jed ne go z war tow ni ków. Po zo sta li uwię zie ni zo sta li za bra ni przez wy co fu ją cych się po klę sce bol -
sze wi ków. Do po ło wy wrze śnia ich los był nie zna ny. Oka za ło się, że Ro sja nie za mor do wa li ich 23 sierp nia 1920 r. we wsi Mie cze ko ło
Gra je wa, ra zem z wie lo ma uwię zio ny mi w in nych pod bi tych miej sco wo ściach. Cia ła wrzu co no do jed ne go do łu, do za sy pa nia któ re go zmu -
szo no miej sco wą lud ność. W paź dzier ni ku 1920 r. do ko na no eks hu ma cji gro bu w Mie czach, po czym cia ła trzy na stu za mor do wa nych miesz -
kań ców Ró ża na po cho wa no w ich ro dzin nym mie ście, we wspól nej mo gi le. We dług za cho wa nej re la cji pre ze sa Krzysz to fa Strup czew skie go
wśród za bi tych by ło sze ściu człon ków OSP. W 1929 r. na mo gi le po sta wio no po mnik (fot. na str. 50).

10 sierp nia Tu cha czew ski wy dał dy rek ty wę przy dzie la ją cą za da nia po szcze gól nym ar miom tzw. fron tu za chod nie go. Du że si ły czer wo -
no ar mi stów zo sta ły skie ro wa ne nie bez po śred nio na War sza wę, ale na pół noc od niej. Roz cią gnię te woj ska bol sze wic kie mia ły sfor so wać
Wi słę pod Wło cław kiem i w oko li cach Płoc ka, by zwy cza jem prak ty ko wa nym wcze śniej pod czas li kwi da cji pol skich po wstań na ro do wych
za ata ko wać War sza wę od za cho du. Do nie po wo dze nia tych pla nów, choć pa ru od dzia łom bol sze wic kim uda ło się do trzeć do Wi sły, przy -
czy ni ły się si ły do wo dzo ne przez gen. Wła dy sła wa Si kor skie go. Naj cięż sze wal ki ro ze gra ły się nad Wkrą w dniach 14-16 sierp nia.

Na polach bitewnych 

Głów ne ude rze nie so wiec kie na War sza wę roz po czę ło się 12 sierp nia. Pol ski plan za kła dał zwią za nie sił bol sze wic kich na przed po -
lach War sza wy i kon cen tra cję gru py ma new ro wej po mię dzy Dę bli nem a Koc kiem, do wy ko na nia ude rze nia znad Wie prza, na le we skrzy -
dło i ty ły wojsk so wiec kich. W trwa ją cych do 15 sierp nia krwa wych wal kach o Ra dzy min, Zie lon kę i Ossów sza la zwy cię stwa prze chy la ła
się raz na jed ną, raz na dru gą stro nę. O hi sto rycz nym zwy cię stwie za de cy do wa ło ude rze nie znad Wie prza, roz po czę te 16 sierp nia. Roz -
bi te od dzia ły bol sze wic kie roz po czę ły uciecz kę. Sy tu acja wo jen na zmie ni ła się tak dia me tral nie, że na wet dla pol skich do wód ców by ło to
za sko cze niem. 

Jed nym z waż niej szych wy da rzeń, wpły wa ją cym na koń co wy suk ces Bi twy War szaw skiej, by ło zdo by cie 15 sierp nia bu dyn ków szta bu
IV Ar mii So wiec kiej w Cie cha no wie, a w nim do ku men tów ope ra cyj nych i ra dio sta cji, przez któ rą woj ska ra dziec kie utrzy my wa ły łącz ność
z do wódz twem w Miń sku Bia ło ru skim. Do ko nał te go sfor mo wa ny w Ka li szu 203 Ochot ni czy Pułk Uła nów, któ ry po zło że niu 2 sierp nia
przy się gi wy ru szył na stęp ne go dnia po cią giem na front. Do te go puł ku tra fił na czel nik OSP w Pia sko wi cach ko ło Ło dzi dh Jan Ja skul ski.
Po legł w wal kach o Cie cha nów. Mi mo wie lu sta rań ro dzi nie nie uda ło się usta lić, gdzie do kład nie zgi nął i gdzie zo stał po cho wa ny. Je go
śmierć, tak jak wie lu in nych bo ha ter skich żoł nie rzy ochot ni ków z te go puł ku, upa mięt nia po mnik wznie sio ny w 1922 r. w Przed wo je wie k.
Cie cha no wa (znisz czo ny w 1940 r., zo stał od bu do wa ny w 2004 r., z ini cja ty wy To wa rzy stwa Mi ło śni ków Zie mi Cie cha now skiej). 

W re zul ta cie spa ra li żo wa nia łącz no ści Ro sjan zna czą ce si ły bol sze wic kie na pół noc nym Ma zow szu za miast wspo móc swo je woj ska
wal czą ce nad Wkrą i ata ku ją ce War sza wę od pół no cy, tak jak chciał na tym eta pie bi twy gen. Tu cha czew ski, kie ro wa ły się na dal na za -
chód z za mia rem for so wa nia Wi sły. Do szło m.in. do cięż kich walk o Płock. 18 sierp nia Ro sja nie wkro czy li do mia sta. Wiel kiej po mo cy
i wspar cia udzie li ła woj sku lud ność cy wil na i straż oby wa tel ska. W he ro icz nych bo jach o hi sto rycz ną sto li cę Ma zow sza zgi nę li m.in. dru -
ho wie Jan Fuk siń ski i Sta ni sław Świer czew ski. Czte rech in nych człon ków Stra ży Po żar nej Ochot ni czej Płoc kiej po le gło w woj nie z bol -
sze wi ka mi, wal cząc w sze re gach Woj ska Pol skie go. Wszyst kich ich upa mięt nia ta bli ca w płoc kiej ko le gia cie św. Bar tło mie ja.

Zwycięstwo 
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Zna cze nie Bi twy War szaw skiej
jest nie do prze ce nie nia: Pol ska
zo sta ła ura to wa na przed ko lej ną
utra tą nie pod le gło ści, a Eu ro pa
przed to ta li ta ry zmem ko mu ni sty-
cz nym.

Woj na z Ro sją ra dziec ką trwa ła jesz cze
kil ka ty go dni. Na stą pi ły ko lej ne zwy cię -
stwa, naj waż niej sze z nich to roz bi cie Ar -
mii Kon nej gen. Bu dion ne go w naj więk szej

bi twie ka wa le ryj skiej epo ki pod Ko ma ro -
wem 31 sierp nia oraz bi twa nad Nie mnem,
ro ze gra na w dniach 20-26 wrze śnia. Osta -
tecz ne za wie sze nie bro ni na stą pi ło o pół -
no cy 18 paź dzier ni ka 1920 r. Wcze śniej,
15 wrze śnia, uka zał się w pa ry skim dzien -
ni ku „Le Temps” (póź niej szy „Le Mon de”)
wy wiad z Jó ze fem Pił sud skim, któ ry w koń -
co wej czę ści roz mo wy z ko re spon den tem
ga ze ty po wie dział: „z ca łe go ser ca pra gnę
na dej ścia jak naj ry chlej dnia, w któ rym Po -
la cy i Ro sja nie, za po mniaw szy o od wiecz -
nej wa śni swych oj ców, dzia dów i pra dzia-

dów, doj dą do zgod ne go współ ży cia”. 
W su mie wal ki o wschod nią gra ni cę

Pol ski po cią gnę ły za so bą 70 tys. ofiar.
Nie wie my do kład nie, ilu stra ża ków zgi nę -
ło z rąk bol sze wi ków. Część z nich upa -
mięt nia ją po mni ki i ta bli ce, ale wie lu już
na za wsze po zo sta nie bo ha te ra mi bez i -
mien ny mi. 

Jerzy Gutkowski jest absolwentem

pierwszego rocznika WOSP, w ostatnich

latach służby był kustoszem Muzeum

Pożarnictwa w Warszawie
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Mo wa tu rzecz ja sna o woj nie pol sko -bol sze wic kiej, bę dą cej wy ni kiem nie tyl ko prze ję cia przez Ro syj ską Par tię Ko mu ni -
stycz ną dzie dzic twa im pe rial ne go Ro sji car skiej, ale czymś jesz cze wię cej. II Rze czy po spo li ta i jej oby wa te le to był za le d wie
przy sta nek na dro dze do ce lu, ob ja śnio ne go przez Wło dzi mie rza Le ni na tak: „[…] gdzieś pod War sza wą znaj du je się nie cen -
trum pol skie go rzą du bur żu azyj ne go i re pu bli ki ka pi ta łu, ale cen trum ca łe go współ cze sne go sys te mu im pe ria li stycz ne go, […]
oko licz no ści po zwa la ją wstrzą snąć tym sys te mem […]” [2].

Rze czy wi stość re wo lu cyj na po ka za ła do bit nie, na czym ów wstrząs ma po le gać: na wy mor do wa niu tych, co my ślą ina czej
oraz do pro wa dze niu do skraj nej bie dy i upodle nia tych, w imie niu któ rych mor do wa no. Po pol skiej stro nie wie dzia no o tym.
Stan, w ja kim się od ro dzo na Pol ska zna la zła, ktoś pod su mo wał tak: „[…] Nie my śli my być żan dar ma mi Eu ro py na Wscho dzie.
Nie chce my re for mo wać ni ko go. Ale je śli bro ni my swo jej nie pod le gło ści, to mu si my bro nić tak że swo jej du szy na ro do -
wej […]” [2]. 

W od ro dzo nej Pol sce licz ne mniej szo ści na ro do we mia ły peł ne pra wa po li tycz ne, rów nież moż li wość two rze nia wła snych
par tii. Wie lo kul tu ro wość po li tycz na w II RP by ła oczy wi sto ścią sta ją cą w po przek dą że niom do bu do wy sil nej Pol ski, co aż nad -
to po ka zy wa ła nie usta ją ca woj na o kształt gra nic i mie wa ją ce dy wer syj ny cha rak ter nie po ko je spo łecz ne. By ło o nie ła two ze
wzglę du na kry zys go spo dar czy. Wo jen nych strat nie da wa ło się od bu do wać ze wzglę du na cią głe wal ki. W do dat ku pla gą 
by ły po ża ry, ruj nu ją ce zu bo ża łe spo łe czeń stwo. 

„Ka ta stro fal ny po żar w Ra dzie cho wie: Dnia 13 bie żą ce go mie sią ca wy buch po żar w mie ście na szym, któ ry przy brał ka ta stro -
fal ne roz mia ry […]. Ak cję ra tun ko wą utrud niał sil ny wiatr […]. Bę dą ce w po sia da niu gmi ny trzy si kaw ki, któ re z po wo du wy -
pad ków wo jen nych nie po sia da ją na le ży tej spraw no ści, nie mo gły nie ste ty po do łać ży wio ło we mu ognio wi, zwłasz cza że pło mie nie
w krót kim cza sie ob ję ły roz ma ite czę ści mia sta. Pa stwą pło mie ni pa dło oko ło 120 do mów […]. Jest to już dru gi z rzę du po żar,
któ ry mia sto na sze w bie żą cym ro ku na wie dza. […]. Ce lem nie sie nia po mo cy po go rzel com za wią zał się ko mi tet ra tun ko wy” [3].

Pol scy stra ża cy, jesz cze w cza sach za bo rów bu du ją cy za ufa nie pu blicz ne, mie li cze mu za ra dzać. W go dzi nie naj więk szej pró -
by two rzo ne przez nich or ga ni za cje oka za ły się klu czo wy mi dla bez pie czeń stwa pu blicz ne go, zy sku jąc kom pe ten cje da le ce wy -
kra cza ją ce po za spra wy ochro ny prze ciw po ża ro wej. Czy to na fron cie, czy na je go za ple czu sta nę ły w pierw szym sze re gu wal ki
o na ro do wy byt, o za ufa nie spo łecz ne do no wej pań stwo wo ści. 

„Wczo raj w po łu dnie za pło nął dach fa bry ki przy ul. No wej Rzeź ni 1/2. Straż po żar na ogień uga si ła” [4].

Na stra ży bez pie czeń stwa nie tyl ko od ognia
W cza sie wo jen nym za da nia i bo lącz ki cza sów po ko ju spo tę go wa ły się. Racz ku ją ca dzia łal ność w za kre sie za po bie ga nia po -

ża rom prak tycz nie usta ła, pro ble mem by ło za cho wa nie spraw no ści sprzę tu i je go ob sad do ak cji ga sze nia po ża rów i in nych in -
ter wen cji. Ko niecz ność pod ję cia wal ki zbroj nej zna czą co uszczu pli ła stra żac kie sze re gi, wszak stra ża cy by li ide al nym ma te ria łem
na re kru ta: wy szko le ni w dys cy pli nie woj sko wej, chęt ni do po no sze nia ofiar. Mie li też do świad cze nie, wszak wal czy li z Ukra iń -
ca mi, Li twi na mi, a z bol sze wi ka mi już od 1917 r. I to wła śnie do nich w szcze gól no ści skie ro wa ne by ły szczyt ne ha sła pu bli ko -
wa ne na ła mach „Prze glą du Po żar ni cze go” [patrz nr 10/14, czer wiec -li piec 1920 r., s. 66 – red]. 

Stra ża cy, któ rzy nie wy ru szy li na front, kwe sto wa li na rzecz po bo ro wych i ich ro dzin, or ga ni zo wa li zbiór ki żyw no ści i odzie -
ży. Co naj bar dziej istot ne, przez kil ka mie się cy na ob sza rze ca łej Pol ski ochra nia li wraz z wła dza mi woj sko wy mi i sa mo rzą da -
mi naj waż niej sze punk ty i obiek ty o zna cze niu stra te gicz nym dla obro ny prze my słu i pol skiej go spo dar ki. I na dal ga si li po ża ry.

Su wal ska Ochot ni cza Straż Po żar na w swo jej pu bli ka cji ju bi le uszo wej tak oto opi sa ła tam te wy da rze nia:

W 1920 r. na zie miach pol skich to czy ła się „woj na o wszyst ko”,

w któ rej „[…] żoł nierz rzu cił się z no wą si łą w wir bi twy, a na -

ród ca ły wsparł go, do star cza jąc ochot ni ka […]” [1].
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„[…] W ro ku 1920 zno wu dwu krot nie, tj. w lip cu pod czas ewa ku acji władz pol skich i w sierp niu przy od stę po wa niu wojsk li -
tew skich Straż Ognio wa peł ni ła funk cję mi li cji oby wa tel skiej […]” [5]. 

Służ ba na za ple czu nie by ła ła twa. Stra ża cy z Kielc za cho wa li w pa mię ci ty po we pro ble my: „Więk szość stra ża ków jest już
prze mę czo na służ bą war tow ni czą i ko men da stra ży czy ni wszyst ko, aby jesz cze przez pe wien czas skło nić ich do peł nie nia służ -
by. […] Or ga ni za cja stra ży oby wa tel skiej jest już pra wie na ukoń cze niu, by ło by bar dzo po żą da ne dla do bra spra wy, że by straż
oby wa tel ska ob ję ła przy naj mniej część wart peł nio nych do tych czas przez straż ognio wą” [6].

„[…] W ra zie po ża ru straż ognio wa mu si wal czyć z ogrom ny mi trud no ścia mi z po wo du bra ku ko ni. W ubie głą nie dzie lę pod -
czas po ża ru na szo sie Nie wa chlow skiej nie moż na by ło do stać ko ni ani miej skich ani woj sko wych. Mu sia no więc za bie rać ko -
nie wło ścia nom przy by łym na od pust. Nie od by ło się przy tym bez przy krych za tar gów” [7].

Ko nie i sa mo cho dy to nerw każ dej ar mii. So wie ci je ra bo wa li, pol skie woj ska re kwi ro wa ły. Za tem trud no ści nie po win ny
dzi wić. 

W wie lu mo no gra fiach za wo do wych i ochot ni czych stra ży po żar nych tam te go okre su mo że my prze czy tać, iż w cza sie Wiel -
kiej Woj ny, a na stęp nie walk o gra ni ce II Rze czy po spo li tej nie któ re stra że za wie sza ły swo ją dzia łal ność z bra ku stra ża ków, po -
wo ła nych do woj ska. In ne z tym pro ble mem ra dzi ły so bie, po wo łu jąc do sze re gów oso by star sze i mło dzież. 

Ma jąc w pa mię ci do świad cze nia z Wiel kiej Woj ny, Zwią zek Flo riań ski kładł szcze gól ny na cisk na or ga ni za cję kur sów i wy -
kła dów na te mat za bez pie cze nia prze ciw lot ni cze go i ga zo we go. Pro ble mem, któ ry spę dzał sen z po wiek do wódz twa pań stwo -
we go, rów nież po żar ni cze go, sta no wi ła obro na sa ni tar na i me dycz na na wy pa dek za gro żeń epi de mio lo gicz nych. Za opa try wa nie
lud no ści w wo dę, usu wa nie prze my sło wych nie czy sto ści, do ży wia nie oraz spra wo wa nia opie ki me dycz nej w mia rę swo ich moż -
li wo ści, rów nież nie sie nie po mo cy przy re je stra cji cho rych i umie ra ją cych – to by ły za da nia ochro ny prze ciw po ża ro wej tam -
tych cza sów. 

Oka zu je się, że stra ża cy nie po rzu ca li po ste run ków na wet po za ję ciu ich miast i wsi przez bol sze wi ków. 

Pod oku pa cją bol sze wic ką
Ochot ni cza Straż Po żar na w Li pi nie, mie ście zie mi do brzyń skiej, obec nie po ło żo nym w wo je wódz twie ku jaw sko -po mor skim,

tak oto wspo mi na ła tam ten okres:
„Wsku tek wy jaz du z mia sta w dniu 12 sierp nia 1920 r. władz i (sic!) po li cji przed na jaz dem bol sze wic kim Straż Ognio wa ob -

ję ła pie czę nad utrzy ma niem po rząd ku w mie ście, po wie rza jąc funk cję na czel ni ka St. Stry gne ro wi. Wo bec wy jaz du z Lip na na -
czel ni ka Stra ży A. Szost ka i wstą pie nia do woj ska je go za stęp cy M. By szew skie go na ad iu tan ta Stra ży zo stał po wo ła ny 
Z. Uza ro wicz” [8]. 

Zyg munt Uza ro wicz, z wy kształ ce nia na uczy ciel i ab sol went Se mi na rium Na uczy ciel skie go w Wy my śli nie, pod czas oku pa cji
Lip na do wo dził III Odzia łem Stra ży Ognio wej, któ ry to wraz z Ko mi te tem Oby wa tel skim i Mi li cją Oby wa tel ską usta no wił po -
ste run ki po rząd ko we w mie ście. Dys po nu jąc od po wied ni mi prze pust ka mi, mia ły za po bie gać wszel kim gwał tom, ra bun kom
i roz bo jom. „W imię do bra spo łecz ne go Straż peł ni ła ten cięż ki obo wią zek, na ra ża jąc się na szy ka ny ze stro ny wy zu tych ze
wszyst kie go Bol sze wi ków” [8].

Po la tach Zyg munt Uza ro wicz we wspo mnie niach pi sał: „Ster ro ry zo wa na lud ność w trwo dze i nie po ko ju spę dzi ła noc ca łą,
nie pew na ju tra i ży cia […]” [9]. „Obo wiąz ki stra ży bez pie czeń stwa na dał peł ni ła Straż Ognio wa, pil nu jąc skła dów Syn dy ka tu Rol -
ni cze go, skła du drze wa Miej skie go […]” [9]. „15 sierp nia w nie dzie lę uj rza no roz kle jo ne po mie ście roz ka zy nor mu ją ce kurs ru -
bla so wiec kie go po 2 mar ki i na ka zu ją ce otwar cie skle pów. I żoł dac two bol sze wic kie po czę ło ››wy ku py wać‹‹ to wa ry w mie ście,
a gdy tych zbra kło, za czę li ››ku po wać‹‹ go to we ubra nia, róż ne przed mio ty i ar ty ku ły, sło wem wszyst ko, co tyl ko da ło się za -
brać ze so bą […]. Na ru mun kach, przed mie ściach i w sa mem mie ście pra wie do szczęt nie zra bo wa no wszyst ką pa szę, a na wet
by ły przy pad ki, że wszyst kie zbio ry wy wle czo no ze sto dół. Po sia da czy ko ni po za bie ra no na pod wo dy, lep sze ko nie po za mie nia -
no, po zo sta wia jąc sła be i wy nędz nia łe. Z mły nów miej sco wych zra bo wa no wszyst ką mą kę” [9].

Stra ża cy z pa tro la mi woj sko wy mi, jak pi sał Uza ro wicz: „[…] przy czy ni li się w du żym stop niu do prze rwa nia ra bun ków i nad -
użyć. Lecz to wszyst kich kwe stii nie roz wią za ło” [9]. Pi sząc te sło wa, miał za pew ne na my śli to, że ani straż, ani po zo sta ła część
miesz kań ców nie za po bie gli nie ste ty eg ze ku cjom za słu żo nych oby wa te li te go mia sta. 

Z po cząt kiem sierp nia so wiec kie woj ska pod do wódz twem Mi cha iła Tu cha czew skie go zbli ży ły się do Miń ska Ma zo wiec kie -
go, han dlo wo -rze mieśl ni cze go mia sta po wia to we go w woj. war szaw skim – li czą ce go wów czas oko ło 10 tys. miesz kań ców, z do -
brą in fra struk tu rą ko le jo wą i dro go wą. 8 sierp nia 1920 r. miń scy stra ża cy po ma ga li urzęd ni kom w za bez pie cze niu do ku men tów
z Po ste run ku Kon tro li Skar bo wej i Wy dzia łu Po wia to we go. Po dob nie by ło w przy pad ku do ku men ta cji Urzę du Skar bo we go,
Są du Po ko ju Okrę gu Miej skie go, Urzę du Po śred nic twa Pra cy oraz znaj du ją ce go się w mie ście wię zie nia. Ak cja war tow ni cza
i ewa ku acyj na ar chi wa liów ad mi ni stra cji sa mo rzą do wej w Miń sku Ma zo wiec kim trwa ła od 8 do 10 sierp nia i mia ła rów nież
na uwa dze ochro nę spraw Po wia to wej Ko men dy Uzu peł nień oraz Ko men dy Po wia to wej Po li cji Pań stwo wej. W no cy z 12 na
13 sierp nia mia sto zo sta ło za ję te przez woj ska bol sze wic kie. Oku po wa ne by ło przez kil ka dni, aż do wy zwo le nia przez od dzia -
ły Sta ni sła wa Wrza liń skie go 17 sierp nia 1920 r., w ra mach tzw. kontr ofen sy wy znad Wie prza. 
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Tym cza sem So wie ci two rzy li w Miń sku wła sne or ga ny wła dzy, po wo łu jąc m.in. Po wia to wy i Miej ski Ko mi tet Woj sko wo -Re -
wo lu cyj ny, pro wa dzą cy dzia łal ność agi ta cyj ną. Przy stą pi li też do aresz to wań pol skich oby wa te li. Z za rzą du Ra dy Miej skiej aresz -
to wa no kil ka na ście osób. Zna leź li się wśród nich Wa cław Kra jew ski – bur mistrz i dłu go let ni czło nek za rzą du OSP oraz Wa le ry
Si kor ski – z wy kształ ce nia elek tro tech nik, czło nek za rzą du i kie row nik stra żac kiej or kie stry dę tej. Aresz to wa no rów nież Sta -
ni sła wa (An to nie go) Ko złow skie go – pre ze sa i człon ka za rzą du OSP w Miń sku Ma zo wiec kim w la tach 1919-1924 ro ku oraz sto -
la rza Ma ria na Ma te ja ka – za stęp cę na czel ni ka w OSP i praw do po dob nie wie lu jesz cze in nych stra ża ków, któ rzy pod ję li de cy zję
o peł nie niu wart przed naj waż niej szy mi obiek ta mi ad mi ni stra cji uży tecz no ści pu blicz nej i spo łecz nej. 

Moż na po wie dzieć, że opi sa ne wy żej po sta wy by ły ty po we dla stra żac kich sze re gów. Je śli nie po śpie szy li w sze re gi ar mii
ochot ni czej, to trwa li na po ste run ku, mi mo obec no ści śmier tel ne go wro ga. Tak jak po stę po wa li w 1918 r., tak też w 1920 r. 

Da nu ta Ja na kie wicz -Olek sy jest pra cow ni kiem Wy dzia łu Do ku men ta cji Zbio rów CMP w Mysłowicach

Przy pi sy
[1] Prze dru ki pra so we, [w:] „Ilu stro wa ny Ku ry er Wo jen ny” 1920, wyd. Mu zeum Hi sto rii Pol ski; Okrop ne na sio na bol sze wi zmu (http://1920.mu zhp.pl/spo le czen -
stwo/255/okrop ne -na sio na -bol sze wi zmu. html).
[2] Wi ki pe dia, ha sło: woj na pol sko -bol sze wic ka.
[3] „Ku rier Lwow ski” 1920, nr 102, s. 5. 
[4] „Ku rier Lwow ski” 1920, nr 17, s. 3. 
[5] 50 le cie Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Su wał kach, jed nod niów ka ju bi le uszo wa, wyd. Dru kar nia Klo tyl dy Der gie lo wej, Su wał ki 1931, s. 10. 
[6] „Ga ze ta Kie lec ka” 1920, nr 190, s. 3. 
[7] „Ga ze ta Kie lec ka” 1920, nr 226, s. 3. 
[8] Z. Uza ro wicz, 50-le cie dzia łal no ści po żar nej i spo łecz nej, wyd. OSP w Li pi nie, 1931, s. 18. 
[9] M. Kra jew ski, Zie mia do brzyń ska w cie niu czer wo nej gwiaz dy. Rok 1920, wyd. Ver bum, Ry pin 2010, s. 29-30.

Ra da Szta bo wa Stra ży OSP 

Miń ska Ma zo wiec kie go

Fo to gra fia po cho dzi z publikacji „Pięć dzie siąt lat w służ bie dla

spo łe czeń stwa. Mo no gra fia ju bi le uszo wa miń sko -ma zo wiec kiej

Stra ży Po żar nej Ochot ni czej”, wyd. Dru kar nia Pol ska Mak sym

Go ła szew ski, Mińsk Ma zo wiec ki 1931 r.

Pol ski od dział

1920, Od dział I Ar mii Kon nej Sie mio na Bu dion ne go

Znisz czo ne So kol ni ki
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Udział stra ża ków w woj nie pol sko -bol sze wic -
kiej 1920 r. nie do cze kał się do tąd kom plek so we go
opra co wa nia. Pod sta wo wą przy czy ną jest nie do sta -
tek ma te ria łów źró dło wych z te go okre su, a te za -
cho wa ne naj czę ściej trak tu ją te mat bar dzo po bież nie
lub wy cin ko wo. 

Na ła mach „Prze glą du Po żar ni cze go” (nr 10-
14/1920) opu bli ko wa na zo sta ła ode zwa na czel ni ka
pań stwa i na czel ne go wo dza Jó ze fa Pił sud skie go
da to wa na na 3 lip ca 1920 r. – wzy wa ją ca do za -
cią ga nia się w sze re gi ar mii wszyst kich zdol nych
do no sze nia bro ni. Te mu ape lo wi to wa rzy szy ła pło -
mien na ode zwa wer bun ko wa Związ ku Flo riań skie -
go do stra ży ognio wych ochot ni czych, po ry wa ją ca
do wal ki w obro nie za gro żo nej oj czy zny, pod pi sa -
na przez pre ze sa za rzą du Bo le sła wa Cho mi cza 
i na czel ni ka biu ra inż. Sta ni sła wa Ar czyń skie go.
Zwią zek dą żył do utwo rze nia zbroj nych sze re gów
stra żac kich i od da nia ich pod roz ka zy władz woj -
sko wych – wo dza po wsta ją cej Ar mii Ochot ni czej
gen. Jó ze fa Hal le ra. Osta tecz nie do po wsta nia od -
ręb nej ar mii stra żac kiej nie do szło, lecz wie lu stra -
ża ków ochot ni czo za si li ło sze re gi woj ska.

Niech za skrom ny przy kład po słu ży tu ochot ni -
cza straż ognio wa w pod war szaw skim Mi la nów ku,
któ ra w tym dzie jo wym mo men cie ko niecz no ści zda -
nia eg za mi nu ze spo łecz ne go, oby wa tel skie go i pa -
trio tycz ne go za an ga żo wa nia mia ła za so bą za le d wie
kil ka lat ist nie nia. Zo sta ła za ło żo na 1 grud nia
1911 r., po cząt ko wo ja ko od dział stra ży gro dzi skiej.
Prze isto cze nie stra ży w sa mo dziel ne sto wa rzy sze -
nie na stą pi ło 23 sierp nia 1914 r., po prze dzo ne 
do ko na niem for mal no ści urzę do wych u władz za -
bor czych. Za twier dze nie usta wy to wa rzy stwa stra -
ży ognio wej za ko mu ni ko wał swym czy tel ni kom tak że
„Prze gląd Po żar ni czy” (nr 8/1914). Straż mi la now -
ska do łą czy ła do gro na człon ków Związ ku Flo riań -

skie go w paź dzier ni ku 1919 r., zgła sza jąc za pis
34 człon ków czyn nych łącz nie ze szta bem i człon -
ka mi za rzą du (pro to kół ze bra nia za rzą du nr 12 (15)
z 11 paź dzier ni ka 1919 r.). Już wkrót ce, 27 mar ca
1920 r., zo stał utwo rzo ny Od dział Związ ku Flo riań -
skie go na po wiat błoń ski z sie dzi bą w Gro dzi sku,
sku pia ją cy 12 ochot ni czych stra ży ognio wych
(„Prze gląd Po żar ni czy” nr 10-14/1920).

W ob li czu bol sze wic kiej na wa ły w 1920 r. więk -
szość człon ków czyn nych mi la now skiej jed nost ki za -
cią gnę ła się do woj ska, na to miast znacz na część
człon ków za rzą du, ko mi sji re wi zyj nej oraz człon ków
po pie ra ją cych za si li ła sze re gi utwo rzo nej w Mi la -
nów ku Ochot ni czej Stra ży Oby wa tel skiej, pod le głej
ko men dzie po wia tu błoń skie go – for ma cji ma ją cej
za za da nie wspar cie woj ska i po li cji w utrzy ma niu
po rząd ku i bez pie czeń stwa. Dzia łal ność stra ży
ognio wej nie zo sta ła za wie szo na, lecz jej skład li -
czeb ny uległ po waż ne mu osła bie niu. Za rząd za mie -
rzał po wo łać si ły za stęp cze z osób star szych,
nie ob ję tych wie kiem wer bun ko wym, oraz utwo rzyć
po moc ni czy od dział ko bie cy, co jed nak nie do cze -
ka ło się re ali za cji. Uchwa lo no tak że, że „Straż
Ognio wa ja ko in sty tu cja nie bie rze żad ne go udzia -
łu w ak cji Stra ży Oby wa tel skiej i nie po zo sta je
w żad nym czyn nym, ani or ga nicz nym sto sun ku
do niej, na to miast po zo sta wia się zu peł ną swo bo dę
po szcze gól nym człon kom Stra ży Ognio wej wstę po -
wa nia do sze re gów SO, jak rów nież i człon kom 
S. Ob. da je się moż ność zgła sza nia do Str. Ognio -
wej” (pro to ko ły ze brań za rzą du nr 14 (17)
z 28 VII 1920 r. i nr 15 (18) z 11 VIII 1920 r.). 

Udział mi la now skich stra ża ków w woj nie pol -
sko -bol sze wic kiej pod kre ślo no tak że po ro ku, od -
no to wu jąc w pro to ko le ze bra nia ogól ne go zwy -
czaj ne go człon ków Stra ży Ognio wej Ochot ni czej
z 17 lip ca 1921 r., że „w mi nio nym okre sie Straż
Ognio wa Ochot ni cza w Mi la nów ku prze ży wa ła bar -
dzo trud ny czas, z jed nej stro ny z po wo du wstą pie -
nia do woj ska pra wie wszyst kich człon ków, z dru giej
zaś, że po zo sta li zgod nie two rzy li ka dry Stra ży
Oby wa tel skiej”. Na fo to gra fii uka zu ją cej Ochot ni -
czą Straż Oby wa tel ską w Mi la nów ku w 1920 r.
wśród licz nej rze szy spo łecz ni ków – człon ków róż -
nych lo kal nych sto wa rzy szeń oraz mi la now skich
har ce rzy, sku pio nych wo kół gen. Win cen te go Odyń -
ca, moż na roz po znać twa rze człon ków ów cze sne go
za rzą du Stra ży Ognio wej i jej ko mi sji re wi zyj nej:
Ga brie la i Igna ce go Fra sun kie wi czów, Ed mun da
Oko ło -Ku ła ka, Ra fa ła Hag ma je ra oraz in nych osób,
któ re w póź niej szych la tach do łą czy ły do zmie nia -
ją ce go się gro na za rzą du mi la now skiej stra ży po -
żar nej: An to nie go Kar czew skie go, Mi cha ła Ja strzęb -
skie go i póź niej sze go ka pe la na stra ży po żar nej 
ks. Ja na Trom pe te le ra.

Nie ste ty, in for ma cje źró dło we za cho wa ne
w zbio rach OSP Mi la nó wek są bar dzo ogól ni ko -
we – ani w pro to ko łach ze brań za rzą du, ani w pro -
to ko le ze bra nia ogól ne go nie od no to wa no dla
po tom nych na zwisk mi la now skich stra ża ków ochot -
ni ków, któ rzy speł ni li swój pa trio tycz ny obo wią zek
obro ny oj czy zny przed wschod nią na wa łą. Nie do -
sta tek i frag men ta rycz ność ma te ria łów źró dło wych
nie po zwa la ją też od po wie dzieć na py ta nie, czy któ -
ry kol wiek z mi la now skich stra ża ków zo stał za udział
w woj nie 1920 r. od zna czo ny Krzy żem za Mę stwo
i Od wa gę lub Krzy żem Wa lecz nych. 

Ma ria Smo leń jest ba dacz ką hi sto rii OSP
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Wpro wa dze nie 
Za koń cze nie I woj ny świa to wej w 1918 r. przy nio sło wpraw dzie Pol sce nie pod le głość po 123 la tach nie wo li, nie -

mniej jed nak wal ka o jej gra ni ce, tak że tę wschod nią, trwa ła jesz cze do brych pa rę lat. Uczest ni czy ła w niej nie tyl ko
re gu lar na ar mia, ale tak że ca ła rze sza ochot ni ków, wśród nich stra ża cy – lu dzie wraż li wi i od waż ni, o któ rych Bo le -
sław Cho micz pi sał, że „otrzy mu jąc tak nie wie le, ofia ru ją spo łe czeń stwu wszyst ko, ży cia wła sne go nie wy łą cza jąc”.
Woj na pol sko -bol sze wic ka, bę dą ca tyl ko eta pem na dro dze bol sze wi ków do wznie ce nia pło mie nia re wo lu cji w ca łej
Eu ro pie, mia ła tak że na ce lu uczy nie nie z Pol ski jed nej z re pu blik so wiec kich, a więc by ła woj ną o byt pań stwo wy
Rzecz po spo li tej. 

Ga li cyj skie stra że po żar ne 
u schył ku za bo rów

Ochro na prze ciw po ża ro wa na te re nie Ga li cji ukształ -
to wa na by ła ina czej w okre sie przedau to no micz nym,
a ina czej w cza sie au to no mii. O ile wcze śniej opie ra ła
się na obo wiąz kach lud no ści w wal ce z po ża ra mi, o ty -
le w wa run kach au to no mii obo wiąz ki te po wie rza no
wy spe cja li zo wa nym or ga ni za cjom, ja ki mi by ły stra że
po żar ne – naj pierw fol warcz ne, gmin ne, szkol ne, ko le -
jo we, a od 1867 r., w szcze gól no ści od uka za nia się usta -
wy z 15 li sto pa da 1867 r. o pra wie sto wa rzy sza nia się,
tak że ży wio ło wo roz wi ja ją ce się stra że ochot ni cze.

Z bie giem lat im pet ich roz wo ju osłabł, wo bec cze go
po dej mo wa no róż ne ini cja ty wy ma ją ce od wró cić tę nie -
ko rzyst ną ten den cję. Ka mie niem mi lo wym w roz wo ju
ochot ni czych stra ży po żar nych by ło po wo ła nie do ży -
cia w 1875 r. Kra jo we go Związ ku Ochot ni czych Stra ży
Po żar nych (KZOSP), któ ry ini cjo wał sze reg przed się -

by ła usta wa z 10 lu te go 1891 r. o po li cji ognio wej
w mia stach i mia stecz kach, któ ra na kła da ła na gmi ny
miej skie obo wią zek zor ga ni zo wa nia stra ży po żar nych,
da jąc im moż li wość wy bo ru mię dzy stra żą gmin ną
a ochot ni czą. 

Wszyst kie po wyż sze przed się wzię cia spra wi ły, że
u pro gu nie pod le gło ści ist nia ło w Ga li cji 2481 stra ży po -
żar nych, w tym 504 ochot ni cze – 224 z nich w gmi nach
wiej skich. To wa rzy stwa ochot ni czych stra ży po żar nych
sku pia ły łącz nie 10 818 człon ków, 4898 z nich w gmi -
nach wiej skich. Łącz ny stan człon ków czyn nych wszyst -
kich ro dza jów stra ży po żar nych wy no sił 90 877
oraz 5339 człon ków wspie ra ją cych. Spo śród 504 to wa -
rzystw ochot ni czych stra ży po żar nych 253 or ga ni za cje
z licz bą 5444 człon ków czyn nych i 2408 człon ków
wspie ra ją cych funk cjo no wa ły w Ga li cji Wschod niej, 
na to miast 251 to wa rzystw – 5374 człon ków czyn nych
i 2931 człon ków wspie ra ją cych – w Ga li cji Za chod niej. 

wzięć zmie rza ją cych do two rze nia to wa rzystw po żar ni -
czych. Jed nym z nich by ło roz sy ła nie do gmin oraz wój -
tów i in nych wpły wo wych osób odezw za wie ra ją cych
ape le o pod ję cie ini cja ty wy or ga ni za cji ochot ni czych
stra ży. In nym prze ja wem ak tyw no ści Związ ku by ło two -
rze nie związ ków okrę go wych, ja ko swo ich or ga nów 
po moc ni czych, ma ją cych udzie lać to wa rzy stwom po żar -
ni czym po mo cy i ra dy, a tak że de le go wa nie in struk to -
rów do ćwi czeń. Nie ba ga tel ne zna cze nie mia ło tak że
po wo ły wa nie stra ży po żar nych w ra mach funk cjo nu ją -
cych na wsi kó łek rol ni czych, ja ko tzw. stra ży kół ko -
wych. W dzie ło two rze nia ochot ni czych stra ży po -
żar nych an ga żo wa no tak że na uczy cie li, ka pła nów, pi sa -
rzy gmin nych oraz in nych przed sta wi cie li in te li gen cji.
Tym, co zdy na mi zo wa ło roz wój stra ży ochot ni czych,

Ro la ochot ni czych stra ży po żar nych 
w woj nie pol sko -bol sze wic kiej 

Za koń cze nie I woj ny świa to wej, tzw. Wiel kiej Woj ny,
nie ozna cza ło by naj mniej po ko ju na zie miach pol skich.
Wpraw dzie 11 li sto pa da 1918 r. „Pol ska po wsta ła”, ale
cią gle jesz cze trwa ły mniej sze lub więk sze spo ry o jej
gra ni ce. Naj bar dziej dra ma tycz ny prze bieg mia ły wal -
ki o gra ni cę wschod nią, któ rej kształt Po la cy za wdzię -
cza li wła sne mu wy sił ko wi zbroj ne mu. W no cy z 31
paź dzier ni ka na 1 li sto pa da 1918 r. roz po czął się kon -
flikt zbroj ny po mię dzy od ro dzo ną Rzecz po spo li tą
a Ukra iń ca mi, dą żą cy mi do utwo rze nia wła sne go pań -
stwa i uzy ska nia nie pod le gło ści. Wal ki roz po czę ły się
we Lwo wie, bo wiem Ukra iń cy trak to wa li to mia sto ja -
ko punkt wyj ścia do za ję cia ca łej Ga li cji Za chod niej,

Ma ło pol skie ochot ni cze stra że po żar ne 
wo bec woj ny pol sko -bol sze wic kiej 1920 r.
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i trwa ły trzy ty go dnie, po któ rych woj sko pol skie zna -
la zło się w od wro cie. Świe żo zre kon stru owa na ar mia
w za sa dzie nie mia ła w tym re jo nie żad nych od dzia łów,
wo bec cze go do obro ny Lwo wa sta nę li je go miesz kań -
cy, wśród nich ucznio wie lwow skich szkół śred nich,
któ rzy prze szli do hi sto rii ja ko Or lę ta Lwow skie. Dzię -
ki ich he ro icz nej wal ce 22 li sto pa da 1918 r. Ukra iń cy
opu ści li Lwów i wy da wa ło się, że sy tu acja ule gła pew -
nej po pra wie. Po krót kim ro zej mie dzia ła nia wo jen ne
zo sta ły wio sną 1919 r. wzno wio ne, ale dzię ki ofen sy wie
Błę kit nej Ar mii gen. Jó ze fa Hal le ra, roz po czę tej 15 ma -
ja 1919 r., ar mia pol ska prze ła ma ła front pod Ja złow -
cem i woj ska ukra iń skie zmu szo ne zo sta ły do wy co -
fa nia się aż za Zbrucz. 

W tej wal ce bra li udział tak że człon ko wie ochot ni -
czych stra ży po żar nych. Sza cu je się, że w POW uczest -
ni czy ło 65 tys. stra ża ków, a nie któ re stra że po żar ne
dzia ła ły ja ko zwar te od dzia ły roz bra ja ją ce Niem ców.
Ma ło pol skie stra że po żar ne bro ni ły pol skich miast
w wal ce z Ukra iń ca mi, wspie ra jąc ar mię pol ską,
a szcze gól nie za zna czy ły swo ją obec ność w cza sie ob -
lę że nia Lwo wa. Od li sto pa da 1918 r. aż do ma ja 1919 r.
dzia ła ła tu taj Woj sko wa Straż Po żar na, któ rej ko men -
dan tem był rad ca Bo le sław Wój ci kie wicz, dy rek tor
KZOSP. By ła to jed nost ka li czą ca 169 osób, po dzie lo -
nych na czte ry od dzia ły, wy po sa żo na w naj now szy
sprzęt po żar ni czy. Straż wzię ła udział w ga sze niu 170
po ża rów, a szcze gól nie wy róż ni ła się w cza sie ak cji
w mar cu 1919 r., przy wy bu chu amu ni cji na dwor cu
Czer nio wiec kim oraz przy po ża rze za bu do wań woj sko -
wych od dzia łów te le gra ficz nych. 

Rów no le gle z kon flik tem pol sko -ukra iń skim roz wi -

jał się kon flikt pol sko -li tew ski i pol sko -bia ło ru ski, ale
naj tra gicz niej szy i naj krwaw szy był kon flikt pol sko -
-so wiec ki, zwa ny woj ną pol sko -bol sze wic ką 1920 r. By -
ła to woj na ni gdy nie wy po wie dzia na, trwa ją ca od lu te -
go 1919 r. (pierw sze star cie z woj ska mi pol ski mi mia ło
miej sce 14 lu te go 1919 r. na Bia ło ru si pod Be re zą Kar -
tu ską) do paź dzier ni ka 1920 r., a jej naj waż niej szy mi
epi zo da mi mi li tar ny mi by ły: wy pra wa ki jow ska, bi twa
War szaw ska, kontr ude rze nie znad Wie prza, bi twa
pod Ko ma ro wem i bi twa nad Nie mnem. Cel pierw szo -
rzęd ny tej woj ny sta no wi ło za ję cie War sza wy ja ko przy -
czół ka, z któ re go bol sze wi cy wspie rać mie li wrze nie
re wo lu cyj ne w kra jach Eu ro py Za chod niej, nio sąc tam
pło mień re wo lu cji bol sze wic kiej. 

Pierw sze mie sią ce 1919 r. przy no si ły stro nie pol skiej
suk ce sy, woj sko za ję ło znacz ne te re ny Ukra iny i Bia ło -
ru si i po su wa ło się da lej. Bu dzi ło to róż ne emo cje
wśród spo łe czeń stwa pol skie go – jed ni od no si li się en -
tu zja stycz nie, in ni oba wia li się skut ków po li tycz no -woj -
sko wych ofen sy wy, a jesz cze in ni uzna wa li, że nie
na le ży na ru szać in te re sów chwi lo wo osła bio nej re wo -
lu cją Ro sji. Naj bar dziej sym bo licz ną ofen sy wą by ła 
Bi twa War szaw ska, to czo na w dniach 12-25 sierp -
nia 1920 r., zwa na cu dem nad Wi słą. Naj więk sze stra ty
stro na pol ska po nio sła w bi twie pod Za dwó rzem, na -
zwa nej póź niej pol ski mi Ter mo pi la mi – 17 sierp -
nia 1920 r. bol sze wi cy w be stial ski spo sób wy mor-
do wa li 318 ofi ce rów i żoł nie rzy pol skich, wśród któ rych
by li za pew ne tak że stra ża cy ochot ni cy. 

Wpraw dzie po obu stro nach za an ga żo wa ne by ły
ogrom ne si ły woj sko we (po stro nie pol skiej ok. 1 mln
żoł nie rzy, a po stro nie ro syj skiej ok. 700 tys.), ale wsku -
tek po gar sza ją cej się sy tu acji na fron cie na czel ny wódz
Jó zef Pił sud ski we zwał do wal ki z bol sze wi zmem ca ły
na ród. We zwa nie ta kie skie ro wał tak że 3 lip ca 1920 r.
do stra żac twa pol skie go, na zy wa jąc je „sio strzy cą ar mii”.
Od po wia da jąc na apel na czel ne go wo dza, pre zes Związ -
ku Flo riań skie go Bo le sław Cho micz zgło sił ca ły ruch
stra żac ki w sze re gi woj ska pol skie go. W je go ode zwie
z 8 lip ca 1920 r. czy ta my: „Wszyst kich, ko mu dro gi jest
ide ał nie za leż no ści Pol ski, wszyst kich, kto zie mię, mo -
wę i kul tu rę oj czy stą mi łu je, a nie pra gnie jej po hań -
bie nia przez mo tłoch wscho du – niech oży wi ha sło
so li dar no ści na ro do wej! A ha sło to „W jed no ści si ła” […].
Dziś do Was – kar nych i wy dy scy pli no wa nych w mu -
strze sze re go wej – wo ła my: do bro ni, Dru ho wie!” [1].
Ów apel skie ro wa ny zo stał nie tyl ko do dru hów zrze -
szo nych w struk tu rach Związ ku Flo riań skie go, ale tak -
że do stra ży po żar nych z by łej Ga li cji, wszak to czył się
już pro ces jed no cze nia się ru chu stra żac kie go, za po -
cząt ko wa ny jesz cze w 1919 r., a Bo le sław Cho micz był
ini cja to rem jed no cze nia te go ru chu. 
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Po dob ny apel za mie ścił w lip cu 1920 r. na ła mach
„Prze wod ni ka Po żar ni cze go” dy rek tor KZOSP Bo le -
sław Wój ci kie wicz, ogła sza jąc w nim roz kaz „Do bro -
ni!”. Na apel ów od po wie dzia ło wie lu dru hów, o czym
świad czą lo sy po szcze gól nych jed no stek po żar ni -
czych – np. dru ho wie z OSP Ostro wy Tu szow skie
w woj. pod kar pac kim stwier dza ją, że „[…] w okre -
sie I woj ny świa to wej oraz woj ny bol sze wic kiej dzia łal -
ność miej sco wej stra ży nie co zma la ła, po nie waż wie lu
stra ża ków bra ło udział w dzia ła niach wo jen nych” [2].
Po dob nie by ło w OSP Al bi go wa, So ni na, Sie dli skach -
-Bo gu szu, So wi nie i wie lu in nych. W woj nie 1920 r.
uczest ni czy li tak że stra ża cy z Sam bo ra, Zło czo wa, Ro -
ha ty na, Miel ca, Su chej k. Żyw ca, Kol bu szo wej, Ja wor -
ni ka pod My śle ni ca mi, Nie sza wy – gdzie wal kę
z czer wo nym oku pan tem pod ję ło sie dem na stu dru hów
wraz ze swo im na czel ni kiem, Bu ska -Zdro ju, skąd
na ochot ni ka zgło si ło się na front czter na stu dru hów,
a dwóch z nich po le gło na po lu chwa ły, czy z Za mar -
sty no wa – na cze le z na czel ni kiem Ka zi mie rzem Sła -
bic kim. W Zło czo wie wsku tek ode zwy Związ ku
Flo riań skie go za rząd stra ży na po sie dze niu 11 lip ca
1920 r. wy ra ził go to wość słu że nia Oj czyź nie w sze-
re gach woj ska, za cią ga jąc po życz kę w wy so ko ści
10 000 ma rek pol skich. 

Nie by ły to je dy ne dru ży ny po żar ni cze uczest ni czą -
ce w wal ce z bol sze wic kim na jeźdź cą, a po da ne je dy nie
ty tu łem przy kła du. Wie lu dru hów wstę po wa ło w sze re -
gi woj ska pol skie go, nie ujaw nia jąc swej przy na leż no -
ści or ga ni za cyj nej, a kie ru jąc się po sta wą pa trio tycz ną
ukształ to wa ną przez la ta za bo rów, szcze gól nie w okre -
sie au to no mii Ga li cji. Wal czy li nie tyl ko stra ża cy ochot -
ni cy, ale tak że ko le jo wa straż po żar na, któ ra np.
w Stry ju pod czas na wa ły bol sze wic kiej ustą pi ła do pie -
ro pod na ci skiem prze wa ża ją cych sił wro ga. Nie któ rzy
bio rą cy udział w dzia ła niach wo jen nych z tej woj ny już
nie po wró ci li, tak jak dru ho wie z OSP Bu sko -Zdrój czy
OSP Na rol w woj. pod kar pac kim – pod czas ze bra nia
w 1920 r. ogło szo no, że śmierć po nio sło dwóch stra ża -
ków. Stra że po żar ne ze wzglę du na przy go to wa nie woj -
sko we wy nie sio ne z cza su za bo rów oraz z okre-
su I woj ny świa to wej by ły szcze gól nie pre de sty no wa ne
do wal ki fron to wej, ale tak że pil no wa ły ła du, po rząd ku
i bez pie czeń stwa miesz kań ców w mia stach zaj mo wa -
nych przez woj ska bol sze wic kie. 

Dzia ła ły te ż w sze ro kim ru chu spo łecz nym prze ciw -
ko so wiec kie mu wro go wi. Prze ja wem tej dzia łal no ści
by ło m.in. po dej mo wa nie uchwał po pie ra ją cych dzia łal -
ność zbroj ną władz, we zwa nie swo ich człon ków do sta -
wia nia się w punk tach mo bi li za cyj nych, do no sze nia
bro ni itp. Stra ża cy słu ży li w tzw. służ bie oby wa tel skiej,
za pew nia jąc lud no ści bez pie czeń stwo, ochra nia li fa bry -
ki, mo sty, wia duk ty, or ga ni zo wa li i za bez pie cza li wie ce

i zbiór ki pu blicz ne, or ga ni zo wa li od dzia ły mi li cji oby -
wa tel skiej, pra co wa li na rzecz utrzy ma nia po rząd ku
i bez pie czeń stwa na za ple czu fron tu i wy ko ny wa li wie -
le in nych za dań po moc ni czych. 

Woj na pol sko -bol sze wic ka prze rwa ła pod ję ty jesz cze
w 1919 r. pro ces jed no cze nia się związ ków stra żac kich
z dziel nic roz bio ro wych, w je den Ogól no pol ski Zwią -
zek Stra ży Po żar nych Rzecz po spo li tej Pol skiej. Pro ces
ten po prze dzo ny zo stał prze kształ ce niem 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 w Ma ło pol ski Zwią zek Stra ży Po -
żar nych z sie dzi bą we Lwo wie. Owo prze kształ ce nie na -
stą pi ło w dniach 14 i 15 sierp nia 1921 r. w Rze szo wie,
pod czas XIV Kra jo we go Zjaz du De le ga tów Ochot ni -
czych Stra ży Po żar nych no wo po wsta łe go wo je-
wódz twa lwow skie go. Do zjed no cze nia wszyst kich
związ ków stra żac kich w je den Głów ny Zwią zek Stra ży
Po żar nych Rzecz po spo li tej Pol skiej do szło pod czas
zjaz du od by wa ją ce go się w War sza wie w dniach 8 i 9
wrze śnia 1921 r. 

Udział ma ło pol skich stra ży po żar nych w woj nie
o kształt pol skich gra nic, a po tem w obro nie oj czy zny
przed na wa łą bol sze wic ką, był moż li wy dzię ki po sta wie
pa trio tycz nej stra ża ków, ukształ to wa nej w okre sie za -
bo rów, gdzie pol ski mun dur i pol ska ko men da za stę po -
wa ła mło dzie ży woj sko pol skie. To wła śnie dla te go
stra że wy ro słe z za bo rów mia ły nie tyl ko spo łecz ni kow -
ski, ale tak że oby wa tel ski i pa trio tycz ny cha rak ter. 

Ser decz ne po dzię ko wa nia dla st. bryg. Paw ła Ro cha li, re -
dak to ra na czel ne go wz. „Prze glą du Po żar ni cze go”, za za pro -
sze nie do two rze nia oko licz no ścio we go wy da nia te go pi sma,
oraz dr. Paw ła Gą sior czy ka z Cen tral ne go Mu zeum Po żar -
nic twa w My sło wi cach za udostęp nie nie zbio rów. 

dr An to ni Chu chla jest se kre ta rzem gmi ny Nie by lec (woj. pod -

kar pac kie)

Przy pi sy
[1] P. Ma tu sak, Trwa łe war to ści w dzie jach OSP, [w:] „Bo gu
na chwa łę, lu dziom na ra tu nek. 85 lat Związ ku Ochot ni czych Stra -
ży Po żar nych Rzecz po spo li tej Pol skiej”, red. L. Bog dan, J. Gmi truk,
P. Ma tu sak, E. Wal czak, s. 36.
[2] www.ostro wy tu szow.osp.org.pl/hi sto ria (do stęp 28.05.2020).

Po zo sta ła li te ra tu ra do stęp na u au to ra



Dzia ła nia woj ny pol sko -bol sze wic kiej co
praw da nie to czy ły się na zie miach
wiel ko pol skich, jed nak Wiel ko po la -
nie, a wśród nich stra ża cy, któ -
rzy wy gra li po wsta nie z wro-
giem z za cho du, wal nie
wspar li oj czy znę w wal-
ce z wro giem ze
wscho du.
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Pol scy stra ża cy w Po wsta niu Wiel ko pol skim

Wśród żoł nie rzy ochot ni ków zna leź li się tak że wiel ko pol scy stra ża cy, któ rzy już w koń cu 1918 r. chęt -

nie przy stę po wa li do walk, a nie kie dy na wet by li ini cja to ra mi grup po wstań czych. 17 li sto pa da 1918 r.

w Mi ło sła wiu ufor mo wał się od dział stra ży oby wa tel skiej pod do wódz twem stra ża ka Jó ze fa Gła dy szew skie -

go. W Ko by li nie po wstał od dział do wo dzo ny przez dzia ła cza stra żac kie go Igna ce go Ga jow czy ka, trzon je go

sił sta no wi li człon ko wie Ochot ni czej Stra ży Po żar nej, któ rzy nie cze ka jąc na roz wój zry wu po wstań cze go, już

3 stycz nia 1919 r. prze ję li kon tro lę nad mia stem. 

Za kres za an ga żo wa nia zbroj ne go stra ża ków za leż ny był naj czę ściej od skła du na ro do wo ścio we go miesz kań -

ców wiel ko pol skich miast i wsi. Nie jed no krot nie do walk przy stę po wa ły ca łe jed nost ki stra ży po żar nej, jak np.

w Śro dzie Wlkp., gdzie wal czy ło 96 stra ża ków. Ina czej sy tu acja wy glą da ła w sil nie zniem czo nym Lesz nie, gdzie stra -

ża cy An to ni Kacz ma rek i Waw rzy niec Wo zi mir ski, chcąc przy stą pić do od dzia łu po wstań cze go, zmu sze ni by li przejść

kil ka dzie siąt ki lo me trów w kie run ku Ko ścia na. 

Od stycz nia 1919 r. po wstań cy, wśród nich stra ża cy, wstę po wa li do roz bu do wu ją cej się pod do wódz twem gen. Jó ze fa

Do wbo ra-Mu śnic kie go Ar mii Wiel ko pol skiej, któ ra do czerw ca 1919 r. sta no wi ła nie ba ga tel ną si łę po nad 100 tys. żoł nie -

rzy. Jej człon ko wie oprócz walk o gra ni ce Wiel ko pol ski bra li udział rów nież m.in. w wal kach o Po mo rze, w Ga li cji na fron -

cie po łu dnio wo -wschod nim, li tew sko -bia ło ru skim oraz w woj nie z bol sze wi ka mi. 

Spo lsz cza nie or ga ni za cji stra żac kiej 

Na stą pi ły istot ne zmia ny w ist nie ją cym na te re nie Wiel ko pol ski od 1867 r. Pro win cjo nal nym Związ ku Stra ży Po żar nych

(dzia łał w ra mach nie miec kie go Kra jo we go Związ ku Stra ży Po żar nych, obej mu jąc te ren pro win cji po znań skiej). Je go pre zes,

Nie miec, opu ścił Pol skę jesz cze w 1919 r., a sta no wi sko to ob jął je go do tych cza so wy za stęp ca Emil Jahn ke, któ ry za pierw -

szą ko niecz ność uznał usta no wie nie ko mend dla pol skich stra ża ków w ich oj czy stym ję zy ku. Jesz cze w tym sa mym

ro ku prze ło żył na ję zyk pol ski do brze funk cjo nu ją cą do tej po ry nie miec ką „In struk cję dla stra ży po żar -

nych”. W li sto pa dzie 1919 r. zre da go wał dwu ję zycz ne pi smo skie ro wa ne do wiel ko pol skich stra ża -

ków, za pra sza jąc ich na Wal ne Ze bra nie Związ ku, któ re od by ło się w Po zna niu 20 sty-

cz nia 1920 r. Ze bra nie mia ło na ce lu zmia nę na zwy związ ku na Wiel ko pol ski Zwią -

zek Stra ży Po żar nych, opra co wa nie no we go sta tu tu oraz wy bra nie no we -

go, pol skie go za rzą du. 
Pre ze sem związ ku zo stał wspo mnia ny Emil Jahn ke, wi -

ce pre ze sem bur mistrz z Sza mo tuł Scholl, se kre ta -
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Wielkopolscy
strażacy na froncie bolszewickim

Wiel ko pol ska ar mia wy róż nia ła się uzbro je niem, mun du -

rem, mo ra le i umie jęt no ściami bo jo wymi. Nie po ko na na do lip -

ca 1920 r., w wy ni ku na wa ły bol sze wic kiej co fa ła się wraz z Woj skiem

Pol skim w re jon War sza wy, aby tam w sierp niu 1920 r. ode grać istot ną

ro lę w Bi twie War szaw skiej. 
Bar dzo ską pe ma te ria ły źró dło we na te mat do ko nań wiel ko pol skich stra -

ża ków w wal kach o nie pod le głość ogra ni cza ją się do spo ra dycz nie wy stę pu ją -

cych po je dyn czych zdań. Spi sy wa no je za zwy czaj do pie ro w II po ło wie XX w.,

mó wią nam je dy nie o udzia le stra ża ków w dzia ła niach wo jen nych, np.: „wal czy li

na fron cie pod czas woj ny pol sko -bol sze wic kiej” (Mo gil no), „bra li udział w bo -

jach 1920 r.” (Strzel no), „stra ża cy oprócz po wsta nia bra li udział w woj nie z bol sze -

wi ka mi, w któ rej po le gło sze ściu dru hów” (Za gó rów), „bra li udział w wal kach o gór ny

Śląsk i Po mo rze oraz woj nie bol sze wic kiej 1920” (Śmi giel), „bra li udział w sze re gach

woj sko wych w wal kach z na wa łą bol sze wic ką” (Swa rzędz).

Ogra ni czo ne opi sy wy ni ka ły praw do po dob nie z prze zor no ści wiel ko pol skich stra -

ża ków, bę dą cej efek tem du że go ba ga żu do świad czeń hi sto rycz nych w re la cjach

z za bor cą nie miec kim. Oba wy te zna la zły uza sad nie nie cho ciaż by we wrze -

śniu 1939 r., gdy wkra cza ją cy do Wiel ko pol ski na zi ści w szyb kim tem pie

do ko ny wa li aresz to wań wiel ko pol skich stra ża ków i po wstań ców

na pod sta wie przy go to wa nych wcze śniej list uczest ni ków po -

wyż szych wy da rzeń. 
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na stęp nych lat stra ża cy wzbo ga ca li się o no wy sprzęt oraz wy po sa że nie oso bi ste, w tym pol skie mun du -
ry – np. w Kór ni ku ze skła dek i im prez do cho do wych za ku pio no mun du ry, heł my, sprzęt ra tun ko wy oraz
no wą si kaw kę ręcz ną. 

W dzia ła niach fi nan so wych za czę ły po ma gać sa mo rzą dy oraz prze kształ co ne Kra jo we Ubez pie cze nie
Ognio we w Po zna niu, któ re po pie ra ło za ku py sprzę tu po żar ni cze go u roz wi ja ją cych się pol skich pro du cen -
tów, prze ła mu jąc dłu go trwa ją cą do mi na cję sprzę tu nie miec kie go na te re nie Wiel ko pol ski. Zwięk sza ją cy
się po pyt na sprzęt po żar ni czy oraz pro duk cja pol skie go sprzę tu prze ło ży ły się na zmniej sze nie bez ro bo -
cia i po pra wi ły tym sa mym sy tu ację go spo dar czą Wiel ko pol ski.

Wielkopolskie straże pożarne w czasie wojny: Poznań
W Po zna niu de cer nat (wy dział miej ski) stra ży po żar nej prze jął w 1919 r. rad ca miej ski Sta ni sław No -

wic ki, któ ry zor ga ni zo wał kon kurs na sta no wi sko na czel ni ka po znań skiej Stra ży Za wo do wej. Zwy cięz cą
oka zał się zna ny dzia łacz po żar ni czy, wcze śniej szy ko men dant War szaw skiej Stra ży Ognio wej inż. Jó zef
Tu lisz kow ski, któ ry osta tecz nie od rzu cił to sta no wi sko na rzecz pra cy w Pol skiej Dy rek cji Ubez pie czeń
Wza jem nych. Ko men dan tem po znań skiej Stra ży Za wo do wej zo stał Jan Kie dacz, wcze śniej szy na czel nik
Miej skiej Stra ży Po żar nej w Rze szo wie. 

Przy stą pio no do uzu peł nie nia bra ków ka dro wych za rów no pod wzglę dem licz bo wym, jak i po zio mu wy -
szko le nia stra ża ków spo wo do wa nych I woj ną świa to wą. Z 93 stra ża ków w 1914 r. do koń ca woj ny po zo -
sta ło je dy nie 62, wśród nich: je den na czel nik, je den sier żant, dzie wię ciu star szych stra ża ków,

47 stra ża ków. Zre du ko wa no tak że jed ną z czte rech straż nic na te re nie mia sta, po zo sta wia jąc w niej je -
dy nie punkt łącz no ści z jed nym te le gra fi stą na po ste run ku. W cią gu dwóch na stęp nych lat licz ba stra -

ża ków wzro sła, aby w 1921 r. osią gnąć po ziom 104 osób, ma ją cych jed no cze śnie znacz nie wyż sze
kwa li fi ka cje za wo do we. W tym sa mym cza sie spo lsz czo no słow nic two po żar ni cze, do ty czą ce m.in.: sta -

tu tu, wy da wa nych ko mend, in struk cji, re gu la mi nów, nazw urzą dzeń – np. na pi sów na apa ra tach alar mo -
wych czy bar dzo istot ne go z punk tu wi dze nia pol skich stra ża ków na zew nic twa stop ni szarż. Od tej po ry

Fel dwe bla za stą pio no stra ża kiem, a Obe rfeu er man na stop niem star sze go stra ża ka.
Wspo mnia ne bra ki ka dro we nie mia ły więk sze go wpły wu na spraw ność pra cy po znań skiej stra ży,

praw do po dob nie dzię ki do bre mu wy po sa że niu w sprzęt po żar ni czy. Na le ży za zna czyć, że nie miec ki za -
bor ca przez la ta pa no wa nia w Wiel ko pol sce dbał o do bre wy po sa że nie stra ży po żar nej, dzię ki cze mu Po -

znań pod tym wzglę dem nie ustę po wał in nym po dob nym mia stom eu ro pej skim, a nie do tknę ły go dzia ła nia
oku pa cyj ne żad nej z wal czą cych stron. Do koń ca 1918 r. w wy po sa że niu po znań skiej stra ży po żar nej znaj -

do wa ło się sześć sa mo cho dów (ga śni cze, au to dra bi na, am bu lans) oraz m.in.: 16 po jaz dów o za przę gu kon -
nym, dra bi ny (ha ko we, skła da ne, me cha nicz ne), ko ce ra tun ko we, apa ra ty dy mo ochron ne i tle no we, ubra nia

ognio ochron ne, pa ra sol azbe sto wy, przy rzą dy do ra to wa nia lu dzi. Każ dy stra żak po sia dał wy po sa że nie
oso bi ste w po sta ci: heł mu, pa sa stra żac kie go, to po ra, li ny ra tun ko wej i mun du ru. 

Po od zy ska niu przez Pol skę nie pod le gło ści po mi mo trud no ści go spo dar czych oraz de wa lu acji fi nan so -
wej nie za prze sta no roz wo ju po znań skiej stra ży pod wzglę dem tech nicz nym, więc po za koń cze niu wo jen
o gra ni ce moż na by ło mó wić o re la tyw nym roz ma chu dzia łań. 

W 1920 r. trwa ły in ten syw ne pra ce nad wpro wa dze niem w po znań skiej stra ży pol skich mun du rów stra -
żac kich, co uda ło się zre ali zo wać w ro ku na stęp nym (gra na to wy mun dur z czar ny mi wy pust ka mi i srebr ny -
mi gu zi ka mi wraz z gra na to wą ro ga tyw ką, a tak że z czer wo ny mi wy pust ka mi i oku tym dasz kiem ozdo bio nym
srebr nym her bem Po zna nia).

Wła dze mia sta sta ra ły się sys te ma tycz nie zwięk szać po ziom fi nan so wa nia, zgod nie ze wzro stem za po -
trze bo wa nia na sprzęt po żar ni czy. Stra ża cy oprócz ak cji prze ciw po ża ro wych bra li udział rów nież w re ali -
za cji za dań z za kre su po mo cy do raź nej, np. w ra zie awa rii wo do cią go wej, ulat nia nia się ga zu, po mo cy
sa ma ry tań skiej, przy pod no sze niu ko ni, pom po wa niu wo dy z piw nic, co w la tach 1920-1924 da ło 1065 in -
ter wen cji. In ne dzia ła nia do ty czy ły służ by bez pie czeń stwa, po le ga ją cej głów nie na utrzy my wa niu po ste -
run ków stra żac kich w miej scach du żych sku pisk ludz kich (te atry, cyr ki itd.). Łącz nie w 1919 r. po znań scy
stra ża cy peł ni li w tym za kre sie 1287 wart, an ga żu jąc w tym ce lu 3601 stra ża ków. 

Wie lo let nie sta ra nia nie pod le gło ścio we Wiel ko po lan, za koń czo ne zbroj nym suk ce sem za rów no na wscho -
dzie, jak i na za cho dzie kra ju, to ko niec pew nej epo ki hi sto rycz nej. Jed no cze śnie to po czą tek no we go okre -
su, któ ry – jak w przy pad ku or ga ni za cji stra żac kich – ozna czał ogrom ny koszt, po nie sio ny na rzecz co fa nia
pro ce sów ger ma ni za cyj nych oraz przy wró ce nia stra ży po żar nej pol skie go cha rak te ru. Szko da je dy nie, że
nie zbyt dłu go na ro do wi pol skie mu da ne by ło cie szyć się wol no ścią.

Hu bert Ko ler jest na czel ni kiem Wiel ko pol skie go Mu zeum Po żar nic twa w Ra ko nie wi cach

Literatura dostępna u autora
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Hi sto rycz ne sko ja rze nia prze cięt ne go Po la ka z ro kiem 1920 to zwy kle woj na, któ rą pań stwo pol -
skie to czy ło prze ciw ko bol sze wic kiej Ro sji. W 1920 r. Gór ny Śląsk w ca ło ści znaj do wał się jesz -
cze po za gra ni ca mi Pol ski, cze ka jąc do pie ro na roz strzy gnię cia ple bi scy tu, któ ry od był się
20 mar ca 1921 r. Nie zna czy to jed nak, że miesz kań cy re gio nu nie in te re so wa li się lo sem II RP
ani że wy da rze nia na ob sza rze II Rze czy po spo li tej nie mia ły wpły wu na to, co dzia ło się na Gór -
nym Ślą sku. Ni niej szy szkic po krót ce za ry su je kil ka kwe stii, któ re łą czy ły rze czy wi stość re gio nu
z tzw. pol ską kwe stią wschod nią.

Gór ny Śląsk a po li ty ka II RP 
w kwe stiach go spo dar czych 

Wśród waż nych wy da rzeń zwią za nych w dzia ła nia mi wo jen ny -
mi na wscho dzie dla Gór no ślą za ków jed ną z istot niej szych kwe stii
po zo sta wa ły ure gu lo wa nia eko no micz ne, któ re pod wpły wem kon -
flik tu prze ciw ko bol sze wi kom pod ję ło pań stwo pol skie. Uprasz cza -
jąc ob raz Gór ne go Ślą ska – za miesz ki wa li tam za moż ni Niem cy
i znacz nie go rzej sy tu owa ni Po la cy. Wie dza o tym nie mal od sa -
me go po cząt ku prac nad roz strzy gnię ciem przy szło ści te go re gio -
nu zna na by ła tak że de cy du ją cym o je go lo sach na mo cy trak ta tu
wer sal skie go re pre zen tan tom tzw. Sprzy mie rzo nych (Fran cji, Sta -
nów Zjed no czo nych, Wiel kiej Bry ta nii i Włoch). Świad czy o tym
choć by fakt, że 11 czerw ca 1919 r. fran cu ski woj sko wy i po li tyk
Hen ri Le Rond przed sta wił re pre zen tan tom Sprzy mie rzo nych opi -
nię, w któ rej wska zał na ist nie nie na Gór nym Ślą sku „wa run ków
feu dal nych”, prze ja wia ją cych się fak tem po zo sta wa nia „więk szej
czę ści kra ju” w rę kach 30-40 re pre zen tan tów ary sto kra cji i bur żu -
azji nie miec kiej [1]. 

Do tkli wy głód zie mi pol sko ję zycz nych Gór no ślą za ków dał pań -
stwu pol skie mu szan sę na zjed na nie ich dla udzia łu w ple bi scy cie
i za gło so wa nia za włą cze niem Gór ne go Ślą ska do Pol ski. 15 lip -
ca 1920 r. Sejm Usta wo daw czy II Rze czy po spo li tej uchwa lił usta -
wę o wy ko ny wa niu re for my rol nej. Zgod nie z jej po sta no wie nia mi
pań stwo zo bo wią za ło się do wy ku pu zie mi od ob szar ni ków (za 50%
ce ny ryn ko wej) i prze zna cze nia 80% za pa su dla bez rol nych i ma -
ło rol nych (20% zie mi mia ło słu żyć two rze niu go spo darstw o are -
ale do 45 ha). Cho ciaż usta wę uchwa lo no w okre sie ofen sy wy
Ar mii Czer wo nej na War sza wę i mia ła przede wszyst kim na ce lu
po zy ska nie do czyn nej wal ki zbroj nej w obro nie kra ju chło pów,
w prak ty ce na Gór nym Ślą sku sta ła się waż nym ele men tem agi -
ta cji ple bi scy to wej. Pra cu ją cy w cha rak te rze in struk to ra rol ne go
w Po wia to wym Ko mi te cie Ple bi scy to wym w Ole śnie stu dent 
Po li tech ni ki Lwow skiej Mi chał Wój cic ki tak wspo mi nał swo je 
dzia ła nia przed ple bi scy to we: „[…] nurt mo jej pra cy po le gał na wy -
gła sza niu re fe ra tów i po ga da nek o te ma ty ce rol ni czej, a przy tej
oka zji oma wia ne by ły bie żą ce spra wy po li tycz ne w du chu pol skim
i zgod nie z in te re sem pol skim. Wy ko rzy sty wa łem fakt, iż ów cze -
snym pre mie rem, czy li – jak się wte dy mó wi ło – pre zy -
den tem mi ni strów, był Win cen ty Wi tos, chłop z Wierz cho sła wic

pod Tar no wem, któ ry stał na cze le Pol skie go Stron nic twa Lu do -
we go „Piast”. Po stać ta sta no wi ła atut pro pa gan do wy, gdyż 
Wi tos da wał gwa ran cję, iż chło pom bę dzie się le piej po wo dzi ło
w kra ju, w któ rym naj wyż szą wła dzę spra wu je chłop, a nie nie -
miec ki ob szar nik czy ka pi ta li sta. W kół kach rol ni czych pro wa dzi -
li śmy ak cję przy go to waw czą do przy szłej par ce la cji nie miec kich
ob sza rów dwor skich na pod sta wie uchwa lo nej w Pol sce w 1920 r.
usta wy o re for mie rol nej. Ak cję tę za po cząt ko wa li śmy z (Win cen -
tym – dop. MF) Brom bosz czem, a po le ga ła ona na za zna ja mia niu
chło pów z tre ścią i zna cze niem tej usta wy; zbie ra li śmy od bez rol -
nych i ma ło rol nych za po trze bo wa nie na zie mię, któ ra mia ła być
roz dzie la na po ple bi scy cie. Te za po trze bo wa nia wpi sy wa li śmy
do spe cjal nej księ gi, a re flek tan ci na zie mię otrzy my wa li od nas
za świad cze nie, któ re da wa ło im pra wo do pier wo ku pu od no śnej
par ce li” [2]. Od wo ła nia do ko rzy ści dla miesz kań ców rol ni czej czę -
ści Gór ne go Ślą ska wy ni ka ją cych z włą cze nia re gio nu do Pol ski
pro wa dzo no sze ro ko, z wy ko rzy sta niem pla ka tów i map ilu stru ją -
cych are ał prze wi dzia ny do par ce la cji zgod nie z pol ską usta wą.
W stycz niu 1921 r. Woj ciech Kor fan ty opu bli ko wał do dat ko wo
ode zwę „Do wszyst kich bez rol nych, ro bot ni ków rol nych, służ by fol -
warcz nej i ma ło rol nych na Gór nym Ślą sku”, w któ rej ape lo wał
do miesz kań ców – zwo len ni ków włą cze nia re gio nu do Pol ski – by
zgła sza li „swo je ży cze nia co do na by cia go spo darstw z par ce la -
cji”, któ re za pi sy wać mia no w sto sow nych „księ gach par ce la cyj -
nych”, ja ko pod sta wie przy szłe go roz dzia łu zie mi [3].

Kwe stia uczest nic twa Gór no ślą za ków 
w pol skiej ar mii w 1920 r. 

Jed ną z sil niej obec nych i ko men to wa nych kwe stii po zo sta wa -
ła spra wa po bo ru Gór no ślą za ków do Woj ska Pol skie go. 22 lip -
ca 1920 r. od by ła się na ra da gru py dzia ła czy Pol skie go Ko mi -
sa ria tu Ple bi scy to we go [PKPleb.] w By to miu (naj waż niej sze go or -
ga nu re pe zen tu ją ce go pań stwo pol skie na ob sza rze ple bi scy to -
wym). Wśród pod ję tych te ma tów po ja wi ła się kwe stia wnio sku
skie ro wa ne go przez przed sta wi cie li pol skich władz woj sko wych,
do ty czą ce go po my słu re kru ta cji Gór no ślą za ków do ar mii ochot ni -
czej, któ ra mia ła zo stać wy ko rzy sta na w trak cie woj ny prze ciw ko
bol sze wi kom. Je den z uczest ni ków spo tka nia, kie row nik Wy dzia łu
Re emi gra cyj ne go PKPleb. Jan Ja kub Ko wal czyk, tak spra woz da -



№ 1920/2020 Sierpień PRZEGLĄD POŻARNICZY Wojna 1920 r. 63

Dru gi z cy ta tów sta no wi wy imek z ob szer ne go ra por tu, któ ry
zna ny nam już prze wod ni czą cy Mię dzy so jusz ni czej Ko mi sji Rzą -
dzą cej i Ple bi scy to wej (na miast ki alianc kie go rzą du na ob szar 
ple bi scy to wy) Hen ri Le Rond wy słał 31 sierp nia 1920 r. do fran -
cu skie go mi ni stra spraw za gra nicz nych Alek san dra Mil le ran da.
Opi sał w nim m.in. oce nę wy da rzeń wo jen nych z per spek ty wy Gór -
ne go Ślą ska: „Pod sta wo wą przy czy ną tych wy pad ków (II Po wsta -
nia Ślą skie go, trwa ją ce go w dniach 17-24 sierp nia 1920 r. – dop.
MF) by ła groź ba upad ku Pol ski i per spek ty wa po dej ścia wojsk so -
wiec kich aż do gra ni cy z Gór nym Ślą skiem. […] Po mo im po wro cie
z Pa ry ża sy gna li zo wa łem Wa szej Eks ce len cji na ro dzi ny na tym
te ry to rium agi ta cji bol sze wic kiej i pew nej zmo wy, któ ra ist nie je
po mię dzy zwo len ni ka mi ta kiej agi ta cji a Ber li nem. Szyb kie zbli -
ża nie się ar mii so wiec kiej, kom plet ne roz prę że nie, któ re wy da wa -
ło się ist nieć w pol skiej ar mii da ło praw do po dob nie oko ło
15 sierp nia wra że nie upad ku War sza wy. [...] Nad szedł wte dy mo -
ment za rów no w Niem czech, jak i na Gór nym Ślą sku gwał tow nej
kam pa nii na ko rzyść neu tral no ści re gio nu i opo ru prze ciw ko od -
dzia łom fran cu skim, któ rych nie moż na by ło trak to wać ja ko neu -
tral nych po uzna niu rzą du gen. Wran gla przez Fran cję. […] 14 sier-
p nia do pro wa dzi ło to krok po kro ku do gwał tow nych pro te stów
i na ci sku na re zy gna cję z wzmoc nie nia sił oku pa cyj nych i praw -
do po dob nej in ter wen cji w kon flikt ro syj sko -pol ski, a na stęp nie
do no ty rzą du nie miec kie go do Ko mi sji o ogło sze nie neu tral no ści
Gór ne go Ślą ska, co od ra zu sze ro ko pu blicz nie na gło śnio no. […]
Niem cy bu do wa li swo je na dzie je na suk ce sie bol sze wic kim, nie
tyl ko przyj mu jąc, ale i dą żąc do ta kiej sy tu acji na Gór nym Ślą sku,
by roz bi ta Pol ska i stre fa ple bi scy to wa zo sta ły ewa ku owa ne przez
alian tów do bro wol nie, a po tem bę dzie już ła two po bli skim kry zy -
sie so wiec kim od zy skać ca ły re gion przez ar mię nie miec ką” [9]. Już
tyl ko te dwa cy ta ty po zwa la ją do strzec, że dla Gór no ślą za ków sy -
tu acja na fron cie wschod nim by ła rów nie waż na, jak dla miesz -
kań ców II Rze czy po spo li tej.

Udział Po la ków ze wschod niej II RP 
w dzia łal no ści ple bi scy to wej na Gór nym Ślą sku
W 1920 r. ży cie co dzien ne na Gór nym Ślą sku nie mal cał ko wi -

cie zdo mi no wa ła kam pa nia ple bi scy to wa. Na uli cach wsi, miast
i mia ste czek ple bi scy to wych to czy ła się ry wa li za cja, w któ rej głów -
nym orę żem sta ły się pi sem ne i ust ne na wo ły wa nia do obro ny pol -
skich lub nie miec kich in te re sów na spor nym te re nie. Wśród
agi tu ją cych za przy łą cze niem spor ne go te re nu do Pol ski zna leź li
się tak że przy by sze z od ro dzo nej Rze czy po spo li tej, w tym z jej
wschod niej czę ści. Jed nym z nich był uro dzo ny w Stry ju pi sarz
Kor nel Ma ku szyń ski, któ ry po dob nie jak przy wo ła ny wcze śniej Mi -
chał Wój cic ki przy był na ten ob szar ja ko stu dent, by pro wa dzić
spo tka nia dla ro bot ni ków i współ re da go wać dru ko wa ne w Gli wi -
cach cza so pi smo „Iskra”. Spo tka nia, od by wa ją ce się m.in. w sa lach
„tyl ko z krzy żem i bia łym or łem na ścia nie”, oce niał ja ko „czy nią -
ce wra że nie oso bli we go ka za nia w ka ta kum bach”. Pod czas swo -
je go pierw sze go wy kła du w Hin den bur gu (ta ką na zwę no si ło
wów czas Za brze) miał zgro ma dzo nym opo wie dzieć o Ju liu szu Sło -
wac kim. Za nim jed nak roz po czął spo tka nie, usły szał szept jed ne -
go ze słu cha czy: „Ten kar lus (chło pak – dop. MF) nie ma kne fla
(gu zi ka – dop. MF) przy sur du cie, a jed ną no gaw kę ma krót szą…

wał swo je wy stą pie nie: „Zwró ci łem się ener gicz nie prze ciw ko te -
mu, kła dąc na cisk na [to], że na Gór nym Ślą sku pro wa dzi my nie
mniej ener gicz ną i nie bez piecz ną woj nę, jak na fron cie wschod nim
i że w chwi li obec nej nie wol no nam się po zbyć na Gór nym Ślą -
sku ani jed ne go wia ru sa, któ ry sta je dziel nie w obro nie na szej
spra wy na ro do wej. Już i tak Mi ni ster stwo Woj ny zda niem mo im
skrzyw dzi ło Gór ny Śląsk, bo za miast za cho wać nam pułk by tom -
ski, zu ży ło go na fron cie bol sze wic kim, gdzie z 2000 z gó rą żoł -
nie rzy i ofi ce rów zo sta ło nam za le d wie 200” [4]. 

Jan J. Ko wal czyk w swo jej wy po wie dzi wska zał na naj bar dziej zna-
ną jed nost kę gór no ślą ską – po wo ła ny do ży cia w kwiet niu 1919 r.
By tom ski Pułk Strzel ców (no szą cy nu mer 167, zwa ny też 167 Puł -
kiem na Ślą sku). Choć chrzest bo jo wy pułk prze szedł w czerw -
cu 1919 r., wal cząc prze ciw ko od dzia łom nie miec kiej Stra ży Gra -
nicz nej (Grenz schut zu, w prak ty ce re gu lar nym woj skom 117 Dy -
wi zji Pie cho ty), to je go rze czy wi sty szlak bo jo wy miał miej sce
w cza sie woj ny pol sko -bol sze wic kiej i ob jął Ryb cza ny, Czar ty, Tar -
nów kę i Sło bo dę, rze kę Au tę, obro nę War sza wy i kontr ofen sy wę
wojsk pol skich (za ję cie Puł tu ska i Ostro łę ki). Nie wie le też po my -
lił się J.J. Ko wal czyk, przy wo łu jąc da ne licz bo we. Po woj nie pol -
sko-bol sze wic kiej z po nad 2 tys. żoł nie rzy po zo sta ło 150 sze -
re gow ców, 20 pod ofi ce rów i je den ofi cer [5]. War to przy po mnieć, że
by li wśród nich m.in. póź niej si uczest ni cy woj ny do mo wej w Hisz -
pa nii Ot ton Ja rzy na i Jó zef Ko lorz. Ale trze ba też za uwa żyć, że
udział w wal kach na wscho dzie część Gór no ślą za ków przed sta wia -
ła ja ko uciąż li wy przy mus, a po upad ku I Po wsta nia Ślą skie go
w sierp niu 1919 r. w puł ku zda rza ły się na wet de zer cje [6]. W tej
sy tu acji, w po czu ciu zna cze nia obec no ści pol sko ję zycz nych Gór no -
ślą za ków na ro dzin nej zie mi, la tem 1920 r. przy stą pio no do de mo -
bi li zo wa nia miesz kań ców Gór ne go Ślą ska z pol skiej ar mii. 

Echa woj ny pol sko -bol sze wic kiej 
na Gór nym Ślą sku

Nie znacz na ob ję tość ni niej sze go tek stu nie po zwa la na peł ne
nakre śle nie echa woj ny, któ rą Rzecz po spo li ta pro wa dzi ła prze ciw -
ko Ro sji Ra dziec kiej. Od wo łam się więc do dwóch cy ta tów. Pierw -
szy po cho dzi z ar chi wal nych wspo mnień Ro ma na Ho rosz kie wi cza,
jed ne go z po wstań ców i dzia ła czy ple bi scy to wych. Na pi sał on:
„Na Gór nym Ślą sku od bi ła się w 1920 r. sil nym echem woj na pol -
sko -so wiec ka. Kla sa ro bot ni cza, ro bot ni cy pol scy i nie miec cy, da -
wa li wy raz swym sym pa tiom dla Ro sji Ra dziec kiej w straj kach
i licz nych ma ni fe sta cjach, szcze gól nie w cza sie przy by cia na Śląsk
do dat ko wych od dzia łów wojsk fran cu skich, któ re mia ły za bez pie -
czyć Gór ny Śląsk przed od dzia ła mi so wiec ki mi, pro wa dzą cy mi
ofen sy wę. Sy tu ację chciał wy zy skać rząd nie miec ki. Pro po no wa -
no Alian tom wy stą pie nie prze ciw So wie tom w za mian za po zo sta -
wie nie Ślą ska przy Niem czech. Na cjo na li stycz ne ko ła nie miec kie
sta ra ły się opa no wać ruch ro bot ni czy skie ro wa ny prze ciw woj nie
i skie ro wać go prze ciw Pol sce. Do szło do krwa wych za bu rzeń,
głów nie w Ka to wi cach, 18 sierp nia 1920 r.” [7]. Do po wiedz my tyl -
ko, że przy wo ła ne za bu rze nia w rze czy wi sto ści za czę ły się dzień
wcze śniej, a do szło do nich m.in. na sku tek roz pusz cza nych przez
stro nę nie miec ką nie praw dzi wych po gło sek (dziś okre śli li by śmy 
je mia nem fa ke new sów) o za ję ciu sto li cy Pol ski przez woj ska bol -
sze wic kie [8]. 
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Po co ta kie go przy sy ła ją…”. In ny z uczest ni ków spo tka nia, póź niej -
szy pi sarz i na czel nik gmi ny Chro pa czów (dziś to dziel ni ca Świę -
to chło wic), Jan Przy by ła za pa mię tał, że „[c] zy tał pięk nie! Nam,
któ rzy rzad ko sły sze li śmy czy stą mo wę pol ską, po ezje wiesz czów
czy ta ne przez Ma ku szyń skie go wy da wa ły się cu dow ną mu zy ką
mo wy oj czy stej”. Po wy kła dzie kry ty ku ją cy go uprzed nio gór nik
po wie dział do ko le gi: „Ignac, po wiedz, że by ten kar lus jak naj -
szyb ciej [zno wu] przy je chał. Mo że nie mieć dwóch kne fli”. Sam
Kornel Ma ku szyń ski o na po tka nych pol sko ję zycz nych Gór no ślą -
za kach mó wił zaś: „Z każ dym dniem wy da wa li mi się więk si ci pro -
ści lu dzie” [10]. 

Oczy wi ście ochot ni cy ze wschod niej czę ści RP zna leź li się tak -
że w gro nie po wstań ców. Trud no osza co wać ich licz bę, ale świa -
dec two swo jej obec no ści za war li na wet w po ezji. Jak o po w-
stań czym upo rze pod czas walk na pi sał ano ni mo wy ochot nik przy -
by ły ze Lwo wa: „Nie od stą pi my ni kro ku – mu si my tu taj po zo stać;
dar mo nas rwać kar ta cza mi, dar mo z ma szy nek nas chło stać. Je -
ste śmy czę ścią tej zie mi: gdzież znaj dzie się ta ka si ła, któ ra by
nas wy par ła, str wo żo nych w tył od rzu ci ła” [11].

Za miast pod su mo wa nia
W kwiet niu 1991 r. gór no ślą ski pi sarz i dzia łacz spo łecz no -

-po li tycz ny Wil helm Szew czyk, prze ma wia jąc na Gó rze św. An -
ny, po wie dział: „Ode zwa ły się tak że na szczę ście tro chę zbłą -
ka ne gło sy, że wiel ka to szko da, iż po wstań cy ślą scy nie wal -
czy li z bar ba rzyń ski mi hor da mi ze Wscho du, jak to przed
750 la ty pod Le gni cą przy da rzyć się mu sia ło ich ry cer skim an -
te na tom i że przy kry los zda rzył, iż […] za miast z bar ba rzyń ca -
mi ze Wscho du mu sie li wal czyć ze spad ko bier ca mi fi lo zo fa
i mi ło śni ka mu zy ki na fle cie Fry de ry ka II” [12]. Nie za leż nie
od ta kich ocen trze ba mieć świa do mość, że dla lo sów mię dzy -
wo jen nej Pol ski ogrom ne zna cze nie miał za rów no „cud nad Wi -
słą”, jak i „cud nad Ra wą” (rzecz ką pły ną cą przez Ka to wi ce). 

dr hab. Maciej Fic jest dyrektorem 

m.in. kierunku historia na Uniwersytecie Śląskim
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[4] Tam że, s. 196.
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w la tach 1919-1921.
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[12] W. Szew czyk, Sło wo wstęp ne, [w:] Po wsta nia ślą skie i ple bi scyt w pro ce sie zra sta nia Gór ne go Ślą ska z Ma cie rzą, red. A. Bro żek, By tom 1993, s. 7-8.





№ 1920/2020 SierpieńWojna 1920 r. PRZEGLĄD POŻARNICZY66



№ 1920/2020 Sierpień PRZEGLĄD POŻARNICZY Wojna 1920 r. 67



№ 1920/2020 SierpieńWojna 1920 r. PRZEGLĄD POŻARNICZY68

Co dziś wia do mo o stra żac kim
czy nie nie pod le gło ścio wym? 

Ar ty kuł Le ona Osta szew skie go „Udział stra ży ognio wych
w Arm ji Ochot ni czej” uka zał się w li sto pa dzie 1920 r., a ści -
ślej rzecz bio rąc, w nu me rze PP sier pień -li sto pad. Jest to za -
tem naj bar dziej ak tu al ny za pis stra żac kie go czy nu zbroj ne go
tam tych cza sów – do ko na ny, gdy prze ży cia nie zdą ży ły jesz -
cze prze kształ cić się we wspo mnie nia. Au tor był wów czas re -
dak to rem na czel nym PP. Wziął na sie bie trud spi sa nia te go,
co z roz ma chem roz po czę to od ode zwy Jó ze fa Pił sud skie go
oraz ape lu Bo le sła wa Cho mi cza i ogło szeń Związ ku Flo riań -
skie go. I mi mo że wszel kie da ne po wi nien mieć na wy cią -
gnię cie rę ki, sta nął w ob li czu bra ku źró deł. 

Przy czy ny by ły pro za icz ne. Weź my pod uwa gę, że ape le
PP, rów nież te o do ku men to wa nie wy da rzeń, się gnąć mo gły
tyl ko do stra ży ognio wych, któ re pi smo pre nu me ro wa ły, czy -
li z ca łą pew no ścią nie do wszyst kich w sa mym by łym za bo -
rze ro syj skim, a co do pie ro wspo mi nać o in nych zie miach,
któ rych stra że nie utoż sa mia ły się z ob cym im Związ kiem
Flo riań skim? Na wet prze czy ta nie ape lu nie da wa ło gwa ran -
cji na tych mia sto we go za sto so wa nia się do nie go. Cze ka ły
na stra ża ków za nie dba ne do my, go spo dar stwa, stę sk nio ne 

ro dzi ny oraz in fla cja prze cho dzą ca w hi per in fla cję. Pi sa nie
od kła da li na póź niej. Wresz cie nie w każ dych wła dzach OSP
zna leź li się lu dzie, któ rzy po tra fi li by od po wied nio pi sać. 

W ta ki oto spo sób pa mięć o wy da rze niach za czę ła nik nąć
wkrót ce po ich usta niu. 

Oczy wi ście upływ cza su nic na lep sze nie zmie niał. Gdy
PP w 1928 r. już ja ko ga ze ta ogól no pol ska chciał pod su mo -
wać stra żac ki czyn nie pod le gło ścio wy 1918 r., oka za ło się, że
od zew jest na ty le nie du ży, że nie da się za peł nić na wet ćwier -
ci nu me ru. 

Symp to ma tycz ne jest też, że naj wię cej za cho wa ło się in -
for ma cji z Pol ski środ ko wej – nie tyle przez bar dziej roz wi -
nię te pi śmien nic two na tym ob sza rze, co przez swo istą
au to cen zu rę na in nych zie miach. Wspo mi na li o tym au to rzy
ar ty ku łów za miesz czo nych w ni niej szym nu me rze. Jak wiel -
ko pol scy stra ża cy nie utrwa la li in for ma cji o udzia le w Po -
wsta niu Wiel ko pol skim, tak stra ża cy z Kre sów Wschod nich
nie uwiecz nia li pa mię ci o wła snych czy nach prze ciw Ro sji ra -
dziec kiej. Z per spek ty wy cza su mo że my po wie dzieć, że choć
dla na szej wie dzy by ły to de cy zje fa tal ne, to zwięk sza ły praw -
do po do bień stwo prze ży cia II woj ny świa to wej. Co prze ko nu -
je, jak sil ną bro nią jest wie dza hi sto rycz na, a jak bez bron nym
czy ni jej brak. 

Po tem na sta ła epo ka Pol skiej Re pu bli ki Lu do wej (PRL),
gdzie sa mo wspo mnie nie o woj nie bol sze wic kiej trak to wa no
jak szkod nic two, a udział w niej ja ko zbrod nię. 

Co nam po zo sta je? 
W ni niej szym nu me rze au to rzy przed sta wi li tekst do ty czą -

cy nie mal wszyst ko, co da się wy cią gnąć z ma te ria łów źró -
dło wych przy obec nym sta nie ba dań. Wię cej moż na zro bić
przy wy sił ku znacz nie prze kra cza ją cym moż li wo ści pi sma
o cha rak te rze po pu lar nym. Moż na (i na le ży) zba dać na uko -
wo ar chi wa ukra iń skie, a na wet ro syj skie. W tym tkwi po ten -
cjał co naj mniej kil ku dok to ra tów – nie ste ty, na efek ty
na le ża ło by cze kać kil ka lat. Na dzie ja na szyb sze uzy ska nie 
in for ma cji le ży w dzie jach po szcze gól nych OSP, co naj do bit -
niej po ka zu je opu bli ko wa ny na tych ła mach tekst dotyczący
OSP w Mi la nów ku. Sko ro brak źró deł wiel kich, tym istot niej -
sze są dro bia zgi – jak za cho wa ne uchwa ły, wzmian ki pra so -
we, po mni ki, ne kro lo gi i od zna cze nia. Tu jed no cze śnie
otwie ra się po le dla spo strze gaw czo ści na szych czy tel ni ków. 

Je śli za tem po prze czy ta niu ni niej sze go nu me ru ktoś po -
czuł nie do syt – obu dzo ny za spra wą tra dy cji ro dzin nych lub
pa trio ty zmu lo kal ne go, bo wie wię cej, bo po mi nię to je go
krew nych czy zna jo mych, je śli po sia da do ku men ty – jak
wspo mnie nia, zdję cia, wy cin ki pra so we, uza sad nie nia awan -
sów czy od zna czeń, niech po dzie li się wie dzą. Pro si my o przy -
sy ła nie ta kich spo strze żeń w for mie pi sem nej i zdję cio wej
na ad re s Cen tral ne go Mu zeum Po żar nic twa lub „Prze glą du
Po żar ni cze go”. Bę dzie my wdzięcz ni – zwłasz cza gdy ktoś po -
czu je się na si łach, by po sia da ne da ne uło żyć w spój ną opo -
wieść. Z gó ry za chę ca my do na pi sa nia ar ty ku łu, bo wciąż
szu ka my au to rów. 

PRo
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Lo sy 
nie któ rych stra ża ków, uczest ni ków woj ny 

pol sko -bol sze wic kiej

W 1928 r. na łamach „Przeglądu Pożarniczego” próbowano przywołać z imienia
i nazwiska strażaków, którzy podjęli wysiłek zbrojny na rzecz odzyskania i utrzymania

przez Polskę niepodległości. Już wtedy lista ta nie była pełna, tym trudniej byłoby
uzupełnić ją dziś. Wspomnijmy zatem o choć kilku postaciach, odgrywających istotną
rolę tak w walkach o niepodległość Ojczyzny, jak i w jej ochronie przeciwpożarowej.

Wśród uczest ni ków woj ny pol sko -bol sze wic kiej by ło
wie lu ów cze snych i póź niej szych stra ża ków. Ni niej szy ar -
ty kuł uka zu je lo sy za le d wie kil ku z nich. Po cho dzi li z róż -
nych śro do wisk, re gio nów i miast. Jest wśród nich syn
łódz kie go fa bry kan ta, bez wąt pie nia jed ne go z bo gat szych,
nie mal ary sto kra ta. Jest drob ny ce sar sko -kró lew ski urzęd -
nik są do wy, któ re go ro dzi na wy wo dzi ła się z zu bo ża łej

szlach ty. Jest też na uczy ciel wy cho wa nia fi zycz ne go z ro -
bot ni czej dziel ni cy za głę biow skie go So snow ca. Z po cho -
dze nia to ło dzia nin, kra ko wia nin, war sza wiak i lwo wia nin.
Wy da wa ło by się, że na si bo ha te ro wie po win ni się róż nić.
Nie mniej jed nak ich lo sy by ły wspól ne. Po łą czy ła ich stra -
żac ka służ ba, dzia łal ność na rzecz bliź nich, wspól no ty,
po pro stu Pol ski. 

Lwo wia nin uro dzo ny w 1865 bądź 1869 r. Spo krew nio ny z Krzysz -
to fem Ka mi lem Ba czyń skim. Do wy bu chu I woj ny świa to wej pra co -
wał ja ko urzęd nik są do wy. Dzia łał w or ga ni za cjach nie pod le-
gło ścio wych, m.in. w lwow skim gnieź dzie Pol skie go To wa rzy stwa
Gim na stycz ne go „So kół”, Dru ży nach Bar to szo wych, ochot ni czej stra -
ży po żar nej.

Od 1908 r. peł nił funk cję na czel ni ka lwow skiej Ochot ni czej Stra -
ży Po żar nej „So kół”. W owym cza sie na czel nik stra ży do wo dził tzw.
kor pu sem, któ ry skła dał się z od dzia łów do wo dzo nych przez ko men -
dan tów. Od nie mal sa me go po cząt ku wi dać 
by ło za in te re so wa nie Ka ro la Ba czyń skie go
dzia łal no ścią woj sko wą, stąd je go ini cja ty wa za -
ło że nia w ra mach stra ży lwow skiej dru ży ny
strze lec kiej (co na stą pi ło 12 wrze śnia 1912 r.)
i ta kiej zmia ny jej sta tu tu, aby moż na by ło stra -
ża ków kształ cić pod ką tem przy spo so bie nia
woj sko we go. W 1913 r. na ła mach „Prze wod ni -
ka Po żar ni cze go” wy da wa ne go we Lwo wie na -
ma wiał in ne stra że do pod ję cia po dob nych
dzia łań. W tym sa mym ro ku przy stra ży zor ga -
ni zo wa no szko łę pod ofi cer ską, dzia ła ją cą
do wy bu chu I woj ny świa to wej, w któ rej pro -
wa dzo no szko le nia woj sko we w for mie wy kła -
dów i ćwi czeń prak tycz nych. Jed nym z wy -
kła dow ców był Ka rol Ba czyń ski. 

Po wy bu chu I woj ny świa to wej straż lwow -
ska wy da ła dwie ode zwy mo bi li za cyj ne, ma ją ce
za chę cić stra ża ków do udzia łu w wal kach
po stro nie au striac kiej. 29 sierp nia 1914 r. dru -
ży na strze lec ka OSP „So kół” we Lwo wie pod
do wódz twem Ka ro la Ba czyń skie go, Wła dy sła wa Ko strzew skie go, Sta -
ni sła wa Ba czyń skie go i Mi cha ła Ro ma ni szy na w 36-oso bo wym skła -
dzie uda ła się na front. Jej człon ko wie słu ży li prze waż nie w 3 i 4 
Puł ku Pie cho ty Le gio nów Pol skich, w trak cie walk wie lu z nich po le -
gło.

Pod czas obro ny Lwo wa w cza sie woj ny pol sko -ukra iń skiej Ka rol
Ba czyń ski od 5 do 20 li sto pa da 1918 r. był do wód cą od cin ka V szko ły
im. Hen ry ka Sien kie wi cza w II gru pie, do wo dzo nej przez kpt. Mie czy -
sła wa Bo ru tę -Spie cho wi cza. Póź niej ko lej no do wo dził II ba ta lio nem
1 Puł ku Strzel ców Lwow skich, IV Bry ga dą Eta po wą i Po wia tem Eta -
po wym w Łu niń cu od grud nia 1920 r. do mar ca 1921 r. Słu żył tak że
w do wódz twie Okrę gu Ge ne ral ne go „Lwów”. 

Na stęp nie brał udział w woj nie pol sko -bol sze wic kiej. 1 czerw -
ca 1919 r. awan so wa no go do stop nia pod puł kow ni ka re zer wy 

pie cho ty. W la tach 1923-1924 był ofi ce rem re -
zer wo wym po spo li te go ru sze nia 4 Puł ku Pie -
cho ty w Kiel cach. 

W 1924 r. Ka rol Ba czyń ski zo stał pre ze sem
lwow skiej Ochot ni czej Stra ży Po żar nej. Ko rzy -
sta jąc ze swych wcze śniej szych do świad czeń,
w 1925 r. zor ga ni zo wał kurs ra tow nic twa prze -
ciw ga zo we go dla wszyst kich człon ków stra ży,
a na stęp nie sta rał się szko lić stra ża ków za rów -
no w dzia łal no ści ra tow ni czo -ga śni czej, jak
i woj sko wej.

Za swą dzia łal ność i czy ny zo stał wie lo krot -
nie od zna czo ny, m.in. Krzy żem Srebr nym Or -
de ru Woj sko we go Vir tu ti Mi li ta ri, Krzy żem
Nie pod le gło ści, Or de rem Od ro dze nia Pol ski,
Krzy żem Wa lecz nych – trzy krot nie, Zło tym
Krzy żem Za słu gi oraz zło tym me da lem 
„Za Za słu gi dla Po żar nic twa” (1927 r.).

Po wy bu chu II woj ny świa to wej i agre sji
ZSRS na Pol skę zo stał aresz to wa ny przez So -
wie tów, a wio sną 1940 r. za mor do wa ny przez

NKWD. Je go da ne zna la zły się na tzw. Ukra iń skiej Li ście Ka tyń skiej,
któ rą opu bli ko wa no w 1994 r. (zo stał wy mie nio ny na li ście wy wóz ko -
wej 72/1-21, ozna czo ny nu me rem 123). Szcząt ki ofiar tej zbrod ni po -
cho wa no w 2012 r. na Pol skim Cmen ta rzu Wo jen nym w Ki jo-
wie -By kow ni.
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Uro dził się 24 ma ja 1874 r. w Ło dzi,
w ro dzi nie zna ne go prze my słow ca Lu -
dwi ka Groh ma na – pierw sze go pre ze -
sa i ko men dan ta Łódz kiej Stra ży
Ognio wej Ochot ni czej.

W 1901 r. roz po czął dzia łal ność
w stra ży. Gdy wy bu chła I woj na świa to -
wa, znaj do wał się w Niem czech, skąd
po wró cił w lu tym 1915 r. Kil ka mie się -
cy póź niej zmarł za słu żo ny dla łódz kiej
stra ży jej dłu go let ni ko men dant Lu dwik
Zo ner i Al fred Groh man z urzę du za -
jął je go sta no wi sko.

W tym cza sie więk szość fa bryk za -
prze sta ła pra cy. Oku pan ci nie miec cy
re kwi ro wa li sprzęt fa brycz ny oraz na -
ma wia li łódz kich ro bot ni ków do emi -
gra cji do Nie miec i za trud nie nia się
w tam tej szym prze my śle. Pro po zy cje te
przed sta wia ły się na ty le atrak cyj nie, że
nad sko rzy sta niem z nich za sta na wia li
sie człon ko wie stra ży po żar nej. Aby nie
do pu ścić do osła bie nia służ by, Al fred
Groh man zor ga ni zo wał przy każ dym
z od dzia łów bez płat ną kuch nię.

Aby za pew nić fi nan so wa nie stra ży,
ko men dant Groh man prze ko nał wła -
dze oku pa cyj ne, by po wie rzy ły łódz -
kim stra ża kom obo wiąz ki li sto no szy.
W owym cza sie w Ło dzi dzia ła ła je dy -
nie nie miec ka pocz ta, któ ra nie do rę -
cza ła li stów. Sy tu ację tę wy ko rzy sta no,
two rząc przy czte rech pierw szych od -
dzia łach stra ży pod od dzia ły pocz to we
wraz ze skrzyn ka mi pocz to wy mi. Wy -
zna cze ni stra ża cy sor to wa li prze sył ki,

a in ni je roz no si li. Część z nich peł ni ła
służ bę 24-go dzin ną, przyj mu jąc i prze -
ka zu jąc te le gra my. Usłu gi pocz to we
łódz cy stra ża cy wy ko ny wa li do li sto pa -
da 1918 r.

Pod ko niec Wiel kiej Woj ny ko men -
dant Groh man ukry wał w swym do mu
broń i amu ni cję, prze my ca ne na wo -
zach stra żac kich z za bo ru au striac kie -
go. W li sto pa dzie 1920 r. or ga ni zo wał
i nad zo ro wał ak cję roz bra ja nia Niem -
ców. 

W 1920 r., ja ko ofi cer re zer wy, pod -
jął służ bę woj sko wą. We dług nie któ -

rych opra co wań brał udział w woj nie
pol sko -bol sze wic kiej. Pew ne jest, że
w sym bo licz nym dziś dniu Bi twy War -
szaw skiej, tj. 15 sierp nia 1920 r., za rząd
i do wódz two Łódz kiej Stra ży Ognio wej
od da ło ją, w licz bie 235 osób, do dys po -
zy cji do wódz twa IV Okrę gu Ge ne ral ne -
go. W na stęp stwie tej de cy zji stra ża cy
peł ni li war tę przy bu dyn kach woj sko -
wych do 1 paź dzier ni ka 1920 r., od-
cią ża jąc łódz ki gar ni zon woj sko wy 
w 90 proc. Za tę dzia łal ność stra ża ków
od zna czo no „od zna ką ofiar nych” Oby -
wa tel skie go Ko mi te tu Obro ny Pań stwa.

Pod kie row nic twem Al fre da Groh -
ma na łódz ka straż zo sta ła zmo der ni-
zo wa na – wy re mon to wa no sze reg bu -
dyn ków, a tak że uzu peł nio no i uno wo -
cze śnio no ta bor i sprzęt ga śni czy. Tuż
po za koń cze niu woj ny pol sko -bol sze -
wic kiej po zy ska no z de mo bi lu po jaz dy
woj sko we, któ re prze ro bio no na becz -
ko wo zy. W 1923 r. za ku pio no w fir mie
Wil hel ma Knau sta w Wied niu sa mo -
chód ga śni czy na pod wo ziu Au stro-
-Da im le ra z au to pom pą, roz po czy na jąc
pa ro let ni pro ces mo to ry za cji łódz kiej
stra ży po żar nej. 

Al fred Groh man za dzia łal ność spo -
łecz ną zo stał wy róż nio ny naj wyż szy mi
od zna cze nia mi pań stwo wy mi, m.in. or -
de rem Po lo nia Re sti tu ta, Zło tym Krzy -
żem Za słu gi oraz Zło tym Zna kiem
Głów ne go Związ ku Stra ży Po żar nych.
Zmarł 13 mar ca 1934 r., spo czął na sta -
rym cmen ta rzu ewan ge lic kim w Ło dzi.

Jó zef Ple ba nek (ps. „Or licz”) uro dził
się 13 mar ca 1892 r. w So snow cu.
W 1914 r. skoń czył kurs dla na uczy cie -
li wy cho wa nia fi zycz ne go w War sza wie,
a rok póź niej kurs pe da go gicz ny dla 
na uczy cie li szkół śred nich w So snow cu.
Od 1912 r. był czyn nym człon kiem
Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w So snow -
cu. Rok póź niej za czął dzia łać w Pol -
skich Dru ży nach Strze lec kich. Od 6 sier-
p nia 1914 r. do 21 grud nia 1915 r. peł nił
funk cję za stęp cy ko men dan ta Stra ży
Oby wa tel skiej w Siel cu, ro bot ni czej
dziel ni cy So snow ca.

W la tach 1915-1917 za an ga żo wał się
w dzia łal ność w Le gio nach Pol skich
i Pol skiej Or ga ni za cji Woj sko wej.
W tym cza sie uczest ni czył w kur sie
w szko le pod ofi cer skiej Le gio nów Pol -

skich w Zgie rzu oraz kur sie w szko le
pod cho rą żych POW w So snow cu.
Od sierp nia 1917 r. do 30 paź dzier ni -
ka 1918 r. był wię zio ny w Ha wel ber gu
i Mo dli nie, skąd zbiegł. Po uciecz ce
przy dzie lo no go do od dzia łu lot ne go
POW, w ra mach któ re go uczest ni -
czył 10 li sto pa da 1918 r. w ak cji bo jo wej
w War sza wie, zaś w no cy z 10 na 11 li -
sto pa da w ak cji roz bra ja nia Niem ców
na Po lu Mo ko tow skim w sze re gach
war szaw skie go ba ta lio nu pe owiac kie go.
W nie któ rych opra co wa niach znaj du je
się in for ma cja, że w 1917 r. ukoń czył
po żar ni czy kurs in struk tor ski w War -
sza wie, co przez wzgląd na je go za an -
ga żo wa nie w dzia łal ność nie pod le-
gło ścio wą w owym cza sie oraz okres
uwię zie nia wy da je się jed nak wąt pli we.
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Od grud nia 1918 r. do kwiet nia
1920 r. Jó zef Ple ba nek uczest ni czył
w ak cji wy wia dow czej na Gór nym Ślą -
sku. Od 3 stycz nia 1919 r. słu żył w od -
dzia le I re fe ra tu POW SG, a po tem
w eks po zy tu rze Biu ra Wy wia dow cze go
Na czel ne go Do wódz twa przy od dzia le II.
Wal czył w I Po wsta niu Ślą skim, gdzie
do wo dził na od cin ku Ję zor -Nie zdo wo
(My sło wi ce, Ka to wi ce, Kró lew ska Hu ta,
So sno wiec). Od kwiet nia do wrze -
śnia 1920 r. był ad iu tan tem w do wódz -
twie 2 Ar mii (front wo łyń ski, od dział II),
a póź niej do lu te go 1921 r. do wód cą plu -
to nu 5/II w 201. Puł ku Pie cho ty Dy wi zji
Ochot ni czej (front li tew ski). Służ bę woj -
sko wą skoń czył w ma ju 1922 r. w stop -
niu po rucz ni ka.

W la tach 1921-1930 pra co wał ja ko
na uczy ciel wy cho wa nia fi zycz ne go
w So snow cu. Bę dąc in struk to rem po -
żar nic twa po wia tu bę dziń skie go, zo stał
w po ło wie lat 20. XX w. jed nym z człon -

ków kor pu su in spek cyj ne go Związ ku
Stra ży Po żar nych w wo je wódz twie kie -
lec kim. W 1931 r. ob jął funk cję wo je -
wódz kie go in spek to ra Związ ku Stra ży
Po żar nych wo je wódz twa kie lec kie go
oraz re dak to ra mie sięcz ni ka „Ży cie
Stra żac kie”. Na rok przed wy bu chem
woj ny zo stał po słem na Sejm RP V ka -
den cji z ra mie nia Obo zu Zjed no cze nia
Na ro do we go, wy bra nym z okrę gu 
czę sto chow skie go. W cza sie II woj ny
świa to wej miesz kał w Kiel cach. Już
w 1940 r. zo stał aresz to wa ny przez
Niem ców, ja ko po dej rza ny po li tycz nie,
a po trzech mie sią cach zwol nio ny.
Od 1939 r. był człon kiem Związ ku Wal -
ki Zbroj nej, a od 1943 r. Ar mii Kra jo -
wej (ps. „Prot”). Po za koń cze niu woj ny
ja ko in spek tor wo je wódz ki w stop niu
puł kow ni ka po żar nic twa od twa rzał
ochro nę prze ciw po ża ro wą w wo je wódz -
twie kie lec kim. Za sia dał też w skła dzie
pierw sze go po woj nie ko mi te tu re dak -

cyj ne go „Prze glą du Po żar ni cze go”.
W la tach 1950-1956 po zba wio no go
moż li wo ści pra cy w po żar nic twie. Do -
pie ro po utwo rze niu ZOSP sta nął
na cze le Tym cza so we go Za rzą du Wo je -
wódz kie go ZOSP w Kiel cach, a na stęp -
nie zo stał wy bra ny na II wi ce pre ze sa
Za rzą du Wo je wódz kie go ZOSP w Kiel -
cach. Zmarł 8 kwiet nia 1960 r.

Jó ze fa Ple ban ka wie lo krot nie od zna -
czo no, m.in. Krzy żem Nie pod le gło ści
(1931), Krzy żem Ofi cer skim Or de ru
Od ro dze nia Pol ski, Krzy żem Wa lecz -
nych (1922), Srebr nym i Zło tym Krzy -
żem Za słu gi (1928), Krzy żem na Ślą-
skiej Wstę dze Wa lecz no ści i Za słu gi,
Me da lem Pa miąt ko wym za Woj -
nę 1918-1921, Me da lem Dzie się cio le cia
Od zy ska nej Nie pod le gło ści, Krzy żem
Le gio no wym, Krzy żem POW oraz Od -
zna ką Pa miąt ko wą Więź niów Ide o-
wych.

Adam Bie droń -Ka li now ski uro dził
się w Kra ko wie 13 sierp nia 1898 r.
W cza sie Wiel kiej Woj ny wal czył w Le -
gio nach Pol skich, gdzie otrzy mał pseu -
do nim „Lot nik”. Służ bę woj sko wą
ukoń czył w ran dze ka pi ta na. Był ofi -
ce rem re zer wy Woj ska Pol skie go. 
Ze wzglę du na brak in for ma cji nie
moż na jed no znacz nie po twier dzić, czy
brał udział w woj nie pol sko -bol sze wic -
kiej, ale jest to wy so ce praw do po dob -
ne – ja ko że więk szość je go bio -
gra mów by ła pi sa na po II woj nie świa -
to wej, gdy te mat walk pol sko -so wiec -
kich był te ma tem ta bu, in for ma cja
na ten te mat mo gła być ce lo wo po mi -
nię ta.

Na po cząt ku lat 20. XX w. roz po czął
służ bę stra żac ką w Ochot ni czej Stra ży
Po żar nej w Ra dom sku, ja ko za stęp ca
na czel ni ka. Po ukoń cze niu kur su dla
in struk to rów po żar nic twa od lip ca
1924 r. do ma ja 1933 r. pra co wał
w Związ ku Stra ży Po żar nych wo je -
wódz twa kra kow skie go, ja ko in spek tor
wo je wódz ki (od po wied nik obec ne go
ko men dan ta wo je wódz kie go), a na stęp -
nie do li sto pa da 1937 r. kie ro wał Wy -
dzia łem In spek cyj no -Wy szko le nio wym
Związ ku Stra ży Po żar nych RP w War -
sza wie.

W la tach 1937-1939 był ko men dan -
tem Ochot ni czej Stra ży Po żar nej 

w Ło dzi. Po wy bu chu woj ny zgod -
nie z otrzy ma nym roz ka zem 6 wrze -
śnia 1939 r. ewa ku ował się z czę ścią
łódz kich stra ża ków do sto li cy, skąd zo -
stał służ bo wo od de le go wa ny do Łuc ka
(woj. wo łyń skie). Po za ję ciu wschod niej
Pol ski przez So wie tów udał się do Bia -
łe go sto ku, gdzie przez krót ki czas pra -
co wał w So wiec kiej Ko men dzie Wo-

je wódz kiej Stra ży Po żar nej. Jed nak już
od grud nia 1939 r. peł nił funk cję in -
struk to ra stra ży po żar nych w Brze sku
(woj. kra kow skie), a w czerw cu 1940 r.
po wie rzo no mu sta no wi sko ko men -
dan ta no wo utwo rzo nej Cen tral nej
Szko ły Po żar ni czej w War sza wie. Rok
póź niej zo stał ko men dan tem War szaw -
skiej Stra ży Ognio wej, bę dąc rów no -
cze śnie in struk to rem po żar ni czym
na m.st. War sza wę.

Po za koń cze niu woj ny po wró cił
do Ło dzi, gdzie do 1950 r. był ko men -
dan tem Za wo do wej Stra ży Po żar nej,
z krót ką prze rwą, gdy w la tach 1949-
1950 kie ro wał Cen tral nym Ośrod kiem
Wy szko le nia Po żar ni cze go nr 2 w Ło -
dzi. W trak cie two rze nia usta wy
o ochro nie prze ciw po ża ro wej z 4 lu te -
go 1950 r. kie ro wał ze spo łem ds. or ga -
ni za cji za wo do wych stra ży po żar nych.
Od 1950 r. do 1954 r. peł nił służ bę ja -
ko do rad ca ko men dan ta głów ne go
i czło nek szta bu KGSP w Ko men dzie
Głów nej SP. Jed no cze śnie wy kła dał
w Cen tral nej Ofi cer skiej Szko le Po żar -
ni czej w War sza wie. Na fa li prze śla do -
wań po li tycz nych zo stał zwol nio ny
z pra cy w KGSP, z wil czym bi le tem.

Dzię ki oso bi stym zna jo mo ściom za -
trud nio no go wów czas ja ko re fe ren ta
ds. prze ciw po ża ro wych w Wy twór ni
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Fil mów Fa bu lar nych w Ło dzi, gdzie
pra co wał do 1957 r. W tym sa mym 
ro ku zo stał po now nie za trud nio ny
w KGSP, ja ko szef Wy dzia łu Szko le nia
Za wo do we go. Na tym sta no wi sku po zo -
stał do 1960 r., gdy prze szedł na eme -
ry tu rę. We dług nie któ rych źró deł
w tym cza sie przez krót ki okres peł nił
obo wiąz ki ko men dan ta Pod ofi cer skiej

Szko ły Po żar ni czej w Po zna niu, choć
Szko ła Aspi ran tów w Po zna niu w swych 
ofi cjal nych opra co wa niach te go nie 
po da je.

Był au to rem wie lu pod ręcz ni ków,
m.in. „Tak ty ka ga sze nia po ża rów na te -
re nach wsi” czy „Wy szko le nie bo jo we
sek cji i plu to nu stra ży po żar nej”, oraz
ar ty ku łów pu bli ko wa nych w „Prze glą -

dzie Po żar ni czym”, „Ga ze cie Stra żac -
kiej” i „Stra ża ku”.

Od zna czo ny: Krzy żem Nie pod le gło ści,
Krzy żem Wa lecz nych, Zło tym Krzy żem
Za słu gi, Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru
Od ro dze nia Pol ski, Krzy żem Vir tu ti Mi -
li ta ri i Krzy żem Za słu gi za Dziel ność. 
Płk poż. Adam Bie droń -Ka li now ski
zmarł w li sto pa dzie 1970 r. w Ło dzi.

Uro dził się 19 lu te go 1901 r. w War -
sza wie. W 1916 r. wstą pił do War szaw -
skiej Stra ży Ognio wej. W le cie 1920 r.
za cią gnął się do 201 Ochot ni cze go Puł -
ku Szwo le że rów (po tem ja ko 3 Pułk
Szwo le że rów Ma zo wiec kich im. płk. Ja -
na Ko zie tul skie go). Ja ko ułan pod cho rą -
ży brał udział w wal kach puł ku w koń-
co wej fa zie woj ny pol sko -bol sze wic kiej.
Za swą po sta wę w wal kach od zna czo ny
zo stał Or de rem Woj sko wym Vir tu ti Mi -
li ta ri kla sy V.

Od 1921 r. pra co wał ja ko in struk tor
w Za rzą dzie Głów nym Związ ku Flo riań -
skie go w War sza wie. W la tach 1923-1928
był in spek to rem Związ ku Stra ży Po żar -
nych wo je wódz twa łódz kie go, a na stęp -
nie in spek to rem na wo je wódz two sta -
ni sła wow skie. Od 1932-1938 ro ku peł nił
funk cję ko men dan ta Za wo do wej Stra ży
Po żar nej w Za kła dach Amu ni cji „Po cisk”
w Rem ber to wie k. War sza wy, a od 1939 r.
ko men dan ta stra ży po żar nej Fa bry ki
Amu ni cji nr 2 w Kra śni ku.

Po wy bu chu woj ny pra co wał ja ko
mon ter sprzę tu prze ciw po ża ro we go
Tech no mo bil w War sza wie, a od 1943 r.
był ko men dan tem ZSP Pań stwo wej Wy -
twór ni Pa pie rów War to ścio wych, co uła -
twia ło mu dzia łal ność kon spi ra cyj ną.

Za an ga żo wał się w nią od sa me go po cząt -
ku, m.in. dzia łał w Or ga ni za cji Woj sko wej
„Lon gi nus”, gdzie był ko men dan tem
okrę gu kra kow skie go, ps. „Niedź wiedź”,
w ran dze po rucz ni ka. Był do wód cą od -
dzia łu ochro ny, ps. „Ra wicz”, Pod ziem nej

Wy twór ni Bank no tów, pod le głej VII Od -
dzia ło wi Ko men dy Głów nej AK. Na le żał
do Stra żac kie go Ru chu Opo ru „Ska ła”.
Pod czas Po wsta nia War szaw skie go wal -
czył (w zgru po wa niu „Róg”) o Pań stwo wą
Wy twór nię Pa pie rów War to ścio wych, da -
lej na pla cu Zam ko wym, w Śród mie ściu,
na Po wi ślu i Czer nia ko wie.

Po woj nie zo stał mia no wa ny przez
płk. poż. Jó ze fa Mi ku łę, wo je wódz kie go
in spek to ra po żar nic twa w Ka to wi cach,
ko men dan tem Miej skiej Za wo do wej
Stra ży Po żar nej w By to miu. Wkrót ce,
zgod nie z po li ty ką wła dzy lu do wej, któ ra
zwol ni ła więk szość za słu żo nych przed -
wo jen nych ofi ce rów po żar nic twa, Eu ge -
niusz Ru siec ki nie zna lazł miej sca w no-
wej po żar ni czej rze czy wi sto ści.

Po zmia nach po li tycz nych 1956 r. za -
czął sta rać się o po wrót do stra żac kiej
służ by. Uda ło mu się to do pie ro 5 ma -
ja 1960 r., gdy mia no wa no go ko men dan -
tem no wo two rzo nej Szko ły Pod ofi ce rów
Po żar nic twa w Kra ko wie  – No wej Hu cie.
Funk cję tę peł nił do 1966 r., wów czas
prze szedł na eme ry tu rę. 

Pa weł Ka rol Gą sior czyk jest na czel ni -

kiem Wy dzia łu Do ku men ta cji Zbio rów CMP

w Mysłowicach
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(9.06.2020).
• http://www.straz.wal brzych.pl/po sta ci.html (do stęp: 9.06.2020).
• Bio gram Ada ma Bie dro nia -Ka li now skie go na stro nie Ko men dy Głów nej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, https://www.straz.gov.pl/pan stwo wa_straz_po zar -

na/adam_bie dron -ka li now ski (do stęp: 21.06.2020).
• M. Stal ka, A. Za toń, Adam -Bie droń Ka li now ski, [w:] Ra domsz czań ski Słow nik Bio gra ficz ny, t. 1, red. G. Mie czyń ski, Ra dom sko 2017.
• Bio gram Eu ge niu sza Ru siec kie go, http://www.straz.wal brzych.pl/po sta ci.html (do stęp: 21.06.2020).
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Bia ło stoc czy znę nie od ra zu po za koń cze niu Wiel kiej Woj ny po łą czo no z zie mia mi daw ne go Kró le stwa Pol skie go,
gdyż pań stwa En ten ty za strze gły so bie pra wo do osta tecz ne go usta le nia prze bie gu gra ni cy pań stwa pol skie go. Sta ło się
to do pie ro w 1919 r., po wkro cze niu wojsk pol skich. W sierp niu 1919 r. w Dzien ni ku Praw uka za ła się usta wa sej mo -
wa mó wią ca o utwo rze niu wo je wódz twa.

W la tach 1919-1920 waż ne dla lo sów Bia łe go sto ku by ło sta no wi sko miej sco wych zwo len ni ków ko mu ni zmu i ra -
dy kal nych so cja li stów za rów no na ro do wo ści pol skiej, jak i ży dow skiej. W tym okre sie lud ność wy zna nia moj że szo we -
go sta no wi ła w Bia łym sto ku więk szość – Ży dów by ło 43 102 (53,7%), na to miast chrze ści jan wszyst kich wy znań 37 104
(46,3%).

Wraz ze zbli ża ją cą się ar mią bol sze wic ką wła dze miej skie otwo rzy ły biu ra wer bun ko we. Zgła szać się tam mo gli ochot -
ni cy pol scy, ro syj scy i bia ło ru scy chęt ni do wal ki z ko mu ni sta mi. Na gła śnia no tak że po stu la ty na ro do wych śro do wisk bia -
ło ru skich, któ re chcia ły współ pra co wać z Po la ka mi prze ciw ko bol sze wi kom. Do mi no wać za czę ły na stro je pa trio tycz ne.

Sta cjo nu ją ce w Bia łym sto ku i oko li cach od dzia ły woj ska pol skie go wy co fa ły się z mia sta 27 lip ca. Po kil ku dniach
po ja wi li się w mie ście So wie ci, wśród nich człon ko wie Tym cza so we go Ko mi te tu Re wo lu cyj ne go Pol ski (TKRP). Ko mi -
tet roz po czął dzia łal ność 2 sierp nia. Zwo ła no wiec, na któ rym prze ma wia li m.in. Ju lian Mar chlew ski – szef TKRP 
i Mi cha ił Tu cha czew ski – do wód ca fron tu za chod nie go. 

Roz po czę ła się pro pa gan da bol sze wic ka: mi tyn gi, po ga dan ki, wy daw nic twa i na ka zy. Wy da no De kla ra cję o wol -
no ści su mie nia oraz Roz kaz TKRP do wszyst kich wy znań. W tym dru gim czy ta my, że ni ko mu nie bę dą czy nio ne prze -
szko dy w speł nia niu ob rząd ków i na bo żeństw, ale też, że „nie do pusz czal ne jest wy wie ra nie ja kie go kol wiek przy mu su ze
stro ny du cho wień stwa w ce lu do peł nia nia tych obo wiąz ków”, co ozna cza ło za kaz sto so wa nia kar ko ściel nych wo bec
sym pa ty ków wła dzy ko mu ni stycz nej. Da lej: „Za bra nia się księ żom, pa sto rom, du chow nym pra wo sław nym i in nych wy -
znań wy wie ra nia w ja kiej kol wiek for mie przy mu su w ce lu skło nie nia ko go kol wiek do speł nia nia ob rząd ków i za cho -
wań ry tu ału re li gij ne go, zwłasz cza za bra nia się upo mi na nia oso bi ste go z ka zal nic i rzu ca nia klą twy w sy na go dze”.
Oba wia no się za tem, że du chow ni róż nych wy znań po przez za ka zy wy gła sza ne w miej scach kul tu re li gij ne go mo gą
utrud niać bol sze wi kom po zy ski wa nie zwo len ni ków.

W po uf nym roz ka zie dla or ga nów bez pie czeń stwa wy da nym przez Edwar da Próch nia ka (człon ka TKRP i za ra -
zem przed sta wi cie la cen tral nych władz so wiec kich) w związ ku z za po wie dzia ną na 22 sierp nia pro ce sją czy ta my: „prze -
ciw dzia łać nie na le ży. Nie zbęd ne jest wy sła nie tam jak naj więk szej licz by to wa rzy szy do ob ser wa cji. To wa rzy sze ci nie
po win ni mieć bro ni na wierz chu […], aby nie zwra ca li na sie bie uwa gi tłu mu ja ko ko mu ni ści, i po win ni za cho wy wać się
jak ogół uczest ni ków pro ce sji”. Pro ce sja nie do szła do skut ku, gdyż roz po czę ły się cięż kie wal ki o od bi cie Bia łe go sto -
ku dla Pol ski.

20 sierp nia w oko li cach szo sy pół noc no -ob wo do wej bol sze wi cy roz strze la li szes na ście osób po dej rza nych o dzia -
łal ność kontr re wo lu cyj ną: pol skich po li cjan tów, zie mian, żoł nie rzy, rad nych miej skich, ale tak że fry zje ra oraz człon ka
Związ ku Za wo do we go Ro bot ni ków Prze my słu Włó kien ni cze go. Wśród za mor do wa nych by li ka to li cy, pra wo sław ni, pro -
te stan ci i wy znaw cy wia ry moj że szo wej. Aresz to wa no i wy wie zio no na wschód 186 osób. 

22 sierp nia jed nost ki Woj ska Pol skie go po de szły pod Bia ły stok, wy pie ra jąc z nie go sztur mem woj ska bol sze wic -
kie, w tym Od dział Pol skiej Ar mii Czer wo nej w si le 176 żoł nie rzy. Gru py uzbro jo nej lud no ści cy wil nej ru szy ły do wal -
ki z wy co fu ją cy mi się bol sze wi ka mi, a na stęp nie po ma ga ły od pie rać na tar cia in nych od dzia łów bol sze wic kich.

W ko mu ni ka cie Szta bu Ge ne ral ne go z 24 sierp nia 1920 r. czy ta my: „Po za ję ciu przez 1 Dy wi zję Le gio nów
w dniu 22 b. m. ra no Bia łe go sto ku trwa ły w sa mym mie ście jesz cze przez 20 go dzin za cie kłe wal ki ulicz ne”. Re zul ta -
tem zwy cię skiej dla 1 Dy wi zji Pie cho ty Le gio nów bi twy o Bia ły stok by ło pra wie do szczęt ne roz bi cie głów nych sił
16 Ar mii Czer wo nej, na któ rej dro dze od wro tu sta ło od bi te mia sto. 

W cza sie trzy ty go dnio wych rzą dów bol sze wi cy po ka za li, że wol ność su mie nia w ich wy da niu ozna cza ła nie wo lę.
Miesz kań cy Bia łe go sto ku wy bra li wol ność
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Sier pień jest cza sem świąt ma ryj nych. I wie le
w nim na ro do wych wspo mnień i rocz nic. Do kład nie
w po ło wie te go mie sią ca przy pa da świę to Woj ska
Pol skie go, ja ko Dzień Żoł nie rza usta no wio ne w 1923 r.
A 15 sierp nia nie przy pad ko wo, bo te go dnia bę dą ce
w od wro cie przed na wa łą bol sze wic ką pol skie woj -
ska do ko na ły zwro tu za czep ne go. Roz ka zów wo jen -
nych nie wy da wa no oczy wi ście, kie ru jąc się
ka len da rzem ka to lic kim, tylko moż li wo ścia mi ope -
ra cyj ny mi. Lecz zło ży ło się tak, że za czep ny zwrot
na stą pił w dzień Wnie bo wzię cia Naj święt szej
Ma rii Pan ny, któ ry w in nych ko ścio łach chrze ści -
jań skich jest ob cho dzo ny ja ko Dzień Za śnię cia czy
też Za śnię cie Bo gu ro dzi cy. W ka len da rzu lu do wym
to dzień Mat ki Bo skiej Ziel nej, czę sto łą czo ny z ob -
cho da mi do ży nek. W tym dniu do ko ścio ła przy no -
si się pier wo ci ny plo nów. 

Moż na w tym splo cie wy da rzeń i świąt upa try -
wać cu du, zwłasz cza ze zna my wy nik bi twy. Co też
skła nia nas do py ta nia o na szą mi łość do Oj czy -
zny, do te go, co ją sta no wi i wy ra ża, py ta nia o nasz
pa trio tyzm. Na wet je śli, dzię ki Bo gu, nie mu si my
z bro nią w rę ku wal czyć w jej obro nie, to pa trio tyzm
zo bo wią zu je nas do in nych po staw, prak ty ko wa nych
co dzien nym czy nem. Pa trio tyzm co dzien no ści to
dba nie o bez pie czeń stwo Po la ków, so li dar ność
i spra wie dli wość spo łecz ną, obro na war to ści, na któ -
rych stoi na sza oj czy zna, a wresz cie i mo dli twa o jej
po myśl ność.

100 lat te mu te wła śnie war to ści, ro dzi ny i wia ry,
przy świe ca ły ochot ni kom zgła sza ją cym się do wal -
ki prze ciw bol sze wi kom. Dla tych war to ści na si
przod ko wie obu dzi li w so bie he ro izm i go to wość
na naj więk sze po świę ce nie dla Oj czy zny, oca la jąc ją
dla nas. A prze cież wróg był po tęż ny i bez względ -
ny – i by ło cze go się oba wiać. W swo im roz ka zie Mi -
chał Tu cha czew ski, do wód ca 800-ty sięcz nej Ar mii
Czer wo nej, pi sał bo wiem: „Wzy wam do bez li to snej
wal ki z si ła mi Or ła Bia łe go, do uto pie nia we krwi

zmiaż dżo nej ar mii pol skiej... Po tru pie Pol ski wie -
dzie dro ga do ogól ne go wszech świa to we go po ża ru...”. 

Kie dy zaś ar mia so wiec ka za ję ła już po ło wę Pol -
ski i do tar ła do Wi sły, Oj ciec Świę ty Be ne -
dykt XV 5 sierp nia 1920 r. stwier dził w swym
prze sła niu: Nie tyl ko mi łość do Pol ski, ale mi łość
dla Eu ro py ca łej ka że nam pra gnąć po łą cze nia się
z na mi wszyst kich wier nych w bła ga niu Naj wyż -
sze go, aby za orę dow nic twem Naj święt szej Dzie -
wi cy Opie kun ki Pol ski ze chciał oszczę dzić
Na ro do wi Pol skie mu tej osta tecz nej klę ski oraz by
ra czył od wró cić tę no wą pla gę od wy cień czo nej
przez upływ krwi Eu ro py.

Pol ska oca la ła, a dla Po la ków wciąż czy tel nym
zna kiem po zo sta je zbież ność świę ta Wnie bo wzię -
cia Naj święt szej Ma ryi Pan ny ze wspa nia łym
zwy cię stwem nad Ro sją so wiec ką w 1920 r. – na zy -
wa nym cu dem nad Wi słą. Gdy pod Osso wem i Ra -
dzy mi nem trwa ła bi twa, w War sza wie żar li wie
mo dlo no się w każ dym ko ście le przez sze reg dni.
Wie lu mó wi ło, że ni gdy nie wi dzie li tak po tęż nej mo -
dli twy. 

Dzię ku je my po 100 la tach Bo gu za to wspa nia łe,
cu dow ne zwy cię stwo, za Je go mi ło sier dzie, za te
wszyst kie cu da, ja kie spra wiał w ży ciu na sze go na -
ro du. Dzię ku je my za Ma ry ję, na szą Kró lo wą i orę -
dow nicz kę. By ła skrom ną i pro stą dziew czy ną
z mia stecz ka na pe ry fe riach Im pe rium Rzym skie -
go. Wła śnie dla te go, że przy ję ła Ewan ge lię i nią ży -
ła, zo sta ła do pusz czo na przez Bo ga do wiecz ne go
prze by wa nia przy tro nie Sy na. 

Ma ry ja po prze dza nas na dro dze, na któ rą we -
szli ci, któ rzy przez chrzest zwią za li swo je ży cie z Je -
zu sem, tak jak Ma ry ja zwią za ła z Nim swo je ży cie.
Świę to Wnie bo wstą pie nia Ma ryi skła nia nas
do spoj rze nia na nie bo i w wiecz ność. Ra dość
skrom nej dziew czy ny z Ga li lei, wy ra żo na w hym nie
Ma gni fi cat, sta je się śpie wem tych wszyst kich, któ -
rzy ra du ją się z Jej wy wyż sze nia, ale i swe go prze -
zna cze nia do wiecz no ści. 

Wnie bo wzię cie Naj święt szej Ma ryi Pan ny nie -
zmien nie po zo sta je ce le bra cją nie prze mi ja ją cej mi -
ło ści, sprze ci wem wo bec re du ko wa nia ży cia czło -
wie ka do pry mi tyw nej ro li kon su men ta ska za ne go
bez pow rot ne na wiecz ne uni ce stwie nie, a jed no cze -
śnie jak że wy mow nym tak do słow nie, jak sym bo licz -
nie świę tem plo nów. Je ste śmy za pro sze ni dzi siaj
do te go, aby śmy po tra fi li, ra zem z Ma ry ją, znaj do -
wać w Bo gu fun da ment na sze go ży cia. Ma ry ja
skła nia nas, aby śmy chcie li prze kra czać to, co jest
tyl ko ziem skie, idąc ra zem z Nią przez ten świat,
bez lę ku i z na dzie ją: w ży ciu ro dzin nym, spo łecz -
nym, na ro do wym, a tak że w cza sie służ by. 
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BITWA WARSZAWSKA – w OBRONIE WIARY OJCÓW
Pa trząc z per spek ty wy cza su na wy da rze nia z sierp nia 1920 r., ła two za uwa żyć wiel kie go du cha pol skie go pa trio ty zmu. Cza -

sy roz bio rów, utra ta nie pod le gło ści nie znisz czy ły go ani nie stłu mi ły, ale wzmo gły i wy nio sły do naj pięk niej szych oby wa tel -
skich cnót. Da ją te mu wy raz żoł nier skie sztan da ry, na któ rych wid nia ły i wid nie ją do dnia dzi siej sze go ha sła: „Bóg, ho nor
i oj czy zna”. Pa trio tyzm dla Pił sud skie go, je go żoł nie rzy i lu dzi ży ją cych wów czas nie był żad nym sen ty men tem, tyl ko praw dzi -
wą mi ło ścią Oj czy zny. Wła śnie ta mi łość po bu dza ła do dzia ła nia, rów nież zbroj ne go, obron ne go. 

Jó zef Pił sud ski na pew no nie był kry sta licz nym czło wie kiem. Jed nak że z je go po sta wy ema nu je chrze ści jań ski, ewan ge lic ki
etos (w 1899 r. przed ślu bem z lu te ran ką Ma rią Jusz kie wicz z d. Ko plew ską wstą pił do ko ścio ła ewan ge lic ko -augs bur skie go).
Chcąc bu do wać praw dzi wy most jed no ści po mię dzy swo imi żoł nie rza mi, Pił sud ski po wo ły wał ka pe la nów, któ rzy spra wo wa li
re li gij ną po słu gę w ar mii. Po trze bą cza su by ło zwia sto wa nie Bo że go Sło wa. Czy ni li to ka pe la ni rzym sko ka to lic cy, pra wo sław -
ni, ewan ge lic cy, ży dow scy. Ka pe lań ska po słu ga mia ła do da wać otu chy, mia ła wzmac niać pa trio tyzm, do da wać si ły w czy nie
zbroj nym, ale też po ma ga ła bu do wać po kój. 

To nie by ło pro ste, gdyż mia ło dojść do zbroj ne go kon flik tu dwóch fi lo zo fii, dwóch dia me tral nie róż nych spoj rzeń na pań -
stwo. Z jed nej stro ny pań stwo prze peł nio ne war to ścia mi re li gij ny mi, a z dru giej wiel ki, urzę do wy, wo ju ją cy ate izm. Po trzeb ne
by ło wspar cie dusz pa ster skie, bo po ja wia ły się py ta nia i wąt pli wo ści na tu ry re li gij nej, etycz nej. Co waż niej sze? Czy je przy ka za -
nie? Je zu sa Chry stu sa – Mi łuj cie nie przy ja ciół wa szych, a mo że sta ro te sta men to we pra wo – oko za oko, ząb za ząb? To ka pe -
lań ska służ ba po ma ga ła zro zu mieć praw dę, że każ dy dzień, tak że żoł nier ski dzień, jest po tęż nym wy zwa niem dla chrze ści ja ni na,
czło wie ka wia ry, któ ry ma spraw dzać się w co dzien nym ży ciu nie tyl ko ja ko słu chacz Ewan ge lii, ale ja ko jej wy ko naw ca.

W świe tle te go, co zo sta ło po wie dzia ne, ro dzi się py ta nie: jak po go dzić chrze ści jań skie na ucza nie, za chę ca nie do po ko ju
z pro ble mem woj ny, czy li za bi ja nia? Ten te mat nie był ob cy woj sku Pił sud skie go, o czym świad czą ho mi lie i ka za nia księ ży ka -
pe la nów. Ka pe la ni ar mii Pił sud skie go naj do bit niej uka zy wa li to na przy kła dzie Sta re go Te sta men tu, któ ry za wie ra wie le ob ra -
zów wo jen, czę sto bar dzo krwa wych, peł nych okru cień stwa. Mu si my jed nak że zda wać so bie spra wę z te go, że do ty czy ły one
przede wszyst kim obro ny re li gii, wspól no ty re li gij nej. W ta kim tłu ma cze niu czy ta kiej in ter pre ta cji na le ży od czy ty wać dzia ła -
nia mar szał ka Pił sud skie go. Wal ka z ar mią bol sze wic ką do ty czy ła tak że obro ny wia ry i ży cia re li gij ne go w bu dzą cej się po la -
tach nie wo li nie pod le głej Pol sce.

A prze cież zu peł nie od mien ne zda nie ma już no wo te sta men to wy prze kaz. Czę ściej moż na usły szeć na wo ły wa nia do po ko ju.
Śmia ło moż na po wie dzieć, że dzie łem Je zu sa Chry stu sa jest ra to wa nie czło wie ka i świa ta. Sko ro tak, to za da nie czło wie ka wia -
ry, chrze ści ja ni na, bez wzglę du na przy na leż ność kon fe syj ną, sta no wi wy peł nia nie Chry stu so we go te sta men tu. Służ ba na rzecz
po ko ju jest oczy wi stym obo wiąz kiem chrze ści ja ni na. W imię ety ki ewan ge lic kiej nikt nie mo że być zwol nio ny od te go obo wiąz -
ku. „Bło go sła wie ni po kój czy nią cy, al bo wiem oni sy na mi Bo ży mi na zwa ni bę dą”, Mt 5, 9.

Udział chrze ści jan w woj nie, a zwłasz cza woj nie w obro nie kra ju i wia ry, ni gdy nie był kwe stio no wa ny przez Ko ściół. Jed -
nak że pew ne mo ral ne aspek ty by ły bar dzo moc no ar ty ku ło wa ne. Ja kie to by ły wa run ki? To mu si być woj na w słusz nej spra -
wie i mieć bar dzo waż ną przy czy nę, ale koń cem woj ny ma być po kój, któ ry sta nie się przy czy ną po wro tu do nor mal no ści.
Na wet w wie kach śred nich uwa ża no, że udział chrze ści ja ni na w woj nie jest do pusz czal ny, je śli do bro, któ re chce się przez wal -
kę zbroj ną uzy skać, jest więk sze niż wo jen ne stra ty i cier pie nia. 

W chwi li wspo mi na nia wiel kie go zwy cię stwa w Bi twie War szaw skiej nie wol no nam za po mnieć o tym wszyst kim, co zo sta -
ło oca lo ne. Chrze ści ja nin dzię ku je za wol ną oj czy znę i my dziś wspól nie w hym nie ko ściel nym wo ła my: „Oj czy znę wol ną po -
bło go sław, Pa nie”.
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Model wzorowano na samochodzie-eksponacie
przedstawionym na str. 78.
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