Na straży tradycji i historii Ochotniczych Straży
Pożarnych
W dniach 28 do 30 września w Międzypokoleniowym Centrum Edukacji w
Warszawie odbyło się spotkanie laureatów „Ogólnopolskich Konkursów Historycznych”
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jego organizatorem
był Zarząd Główny OSP RP, a całość koordynowała, jak co roku niezawodna, Leonarda
Bogdan. Na XXV Ogólnopolskim Przeglądzie Kronik OSP wyłoniono wzorowe i
wyróżniające się kroniki OSP, a także publikacje „Z dziejów OSP”. Kroniki i publikacje
zgłoszone przez Zarząd Powiatowy Związku OSP RP w Bielsku-Białej zostały ocenione
wysoko.
W konkursie wzięły udział 94 kroniki w 153 tomach oraz publikacje z całego kraju
wytypowane przez Zarządy Wojewódzkie i Powiatowe Związku OSP RP. Do udziału w
spotkaniu zostali zaproszeni również uczestnicy I konkursu na najbardziej otwarte muzeum,
skierowanego do muzeów społecznych i izb tradycji. Prowadzona przez druha Krzysztofa
Gazdę z OSP Ligota „Kronika Zarządu Powiatowego Związku OSP RP” w Bielsku-Białej
otrzymała wyróżnienie, a kronika strażaków z Bestwiny prowadzona przez druha Jana Oziminę
uznana została za wzorową. Z kolei w Konkursie na pamiętniki, wspomnienia, relacje i
opracowania znalazła się historia OSP Dankowice autorstwa druha Kazimierza Kamińskiego
oraz album 125 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Hecznarowicach druhny Beaty Nycz, który
otrzymał wyróżnienie. Natomiast druga już publikacja Michała Kobieli poświęcona pożarowi
rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach pt. Wciąż widzą tamten ogień... otrzymała wyróżnienie
specjalne. Na konkurs wysłana także została „Kronika Komisji Historycznej” a odejście jej
autora druha Władysław Skoczylasa zostało uczczone minutą ciszy na uroczystej gali.
Organizatorzy wydarzenia przygotowali bogaty program. Podczas trzydniowego
spotkania laureaci zwiedzili Muzeum Niepodległości – Cytadelę Warszawską, Muzeum Sportu
i Turystyki w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu
Ludowego. W tym ostatnim, oprócz zwiedzenia ekspozycji, obejrzeli film biograficzny o
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niepodległościowym, mężu stanu i polityku. W kościele Matki Bożej Wspomożycielki
Wiernych na Chomiczówce złożyli kwiaty przy relikwiach św. Jana Pawła II i pod tablicą
pamiątkową zasłużonego dla pożarnictwa Bolesława Chomicza, a w katedrze św. Floriana przy

relikwiach św. Floriana i pod tablicą pamiątkową poświęconą poległym strażakom. W trakcie
pobytu na Starych Powązkach złożyli kwiaty na grobie braci Chomiczów, a na Wojskowych
Powązkach na grobach zasłużonych strażaków. W czasie spotkania odbyły się również zajęcia
warsztatowe dla opiekunów izb tradycji i placówek muzealnych oraz warsztaty szkoleniowe
dla kronikarzy.
Po mszy św. w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela odbyło się uroczyste
podsumowanie wyników konkursów. Zgromadzeni w Międzypokoleniowym Centrum
Edukacji wysłuchali wykładów o udziale strażaków w walce o odzyskanie niepodległości
Polski, o historii parlamentaryzmu polskiego oraz o wykorzystaniu mediów społecznościowych
w promocji OSP. Następnie wręczenia dyplomów i nagród dokonał Waldemar Pawlak, prezes
Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie. W związku z obchodami 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości laureaci otrzymali okolicznościowe medale
upamiętniające tę rocznicę. Można też było obejrzeć zgromadzone na wystawie kroniki biorące
udział w konkursie. Szkoda że nie zaprezentowano w ten sam sposób publikacji.
Prezes Waldemar Pawlak podziękował kronikarzom i autorom prac na temat
pożarnictwa za ogrom pracy, jaką wkładają w spisywanie historii straży pożarnej i swoich
„małych ojczyzn”, oraz za ich pasję. Życzył im wielu sukcesów i zapału do pracy.
Jak można było się przekonać, przeglądając eksponowane kroniki, sposoby i formy
utrwalania działalności straży pożarnych są różne. Idei tej służy społeczny i amatorski ruch
pisania strażackich kronik. Niejednokrotnie są one jedynym i wyjątkowym świadectwem
przemian, jakie dokonują się na przestrzeni lat nie tylko w Ochotniczych Strażach Pożarnych,
ale i w środowiskach, w których one działają. Później stają się cennym źródłem historycznym,
z którego czerpią informacje autorzy opracowań i prac popularnonaukowych. Dlatego tak
ważne jest ich rzetelne prowadzenie.
Cieszy fakt, że nasze kroniki i publikacje zostały zauważone i docenione na forum
ogólnopolskim Ochotniczych Straży Pożarnych. Nasuwa się także refleksja na temat potrzeby
podzielenia się zdobytą na warsztatach wiedzą z kronikarzami jednostek powiatu bielskiego,
gdyż zasady prowadzenia kronik OSP są przez organizatorów, czyli Zarząd Główny OSP,
wyraźnie określone.
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