XV Powiatowe Zawody Zabytkowych Sikawek Strażackich
Jaworze - 17 czerwca 2017 roku

W dniu 17 czerwca 2017 roku przeprowadzono
XV już edycję Powiatowych zawodów zabytkowych
strażackich sikawek ręcznych, organizowanych przez
Zarząd Oddziału Powiatowego i Powiatową Komisję
Historyczną Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej w Bielsku-Białej pod
patronatem Starosty Bielskiego. Bezpośrednim
organizatorem wykonawczym tegorocznej edycji
zawodów była Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzu,
która organizowała je w ramach gminnej imprezy
prewencyjnej Jaworza „Bezpieczne Wakacje” na
terenie obiektów Amfiteatru i ze wsparciem Urzędu
Gminny w Jaworzu. Uczestników oraz gości w
osobach: Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP w Bielsku-Białej dh. Stanisława Nycza, Wójta
Gminy Jaworze dr. Radosława G. Ostałkiewicza,
Przewodniczącego Powiatowej Komisji Historycznej
dh. Zbigniewa Waloszczyka i wiceprzewodniczącego
tej Komisji dh. Stanisława Górnego przywitał prezes OSP Jaworze dh Czesław Malchar, a
oficjalnego otwarcia zawodów dokonał prezes Stanisław Nycz. Dh Czesław Malchar przywitał
również przybyłych członków Powiatowej Komisji Historycznej, dh.: Danutę Pawlus Sekretarza Komisji, Stanisława Handzlika, Henryka Macheja i Leszka Ziębę.
Niesprzyjająca w tym dniu aura oraz związane z tym problemy organizacyjne
spowodowały przyjazd i udział w zawodach tylko 2. drużyn jednostek OSP i 1. drużyny PSP z
terenu powiatu bielskiego, dysponujących starym, zabytkowym i w pełni sprawnym sprzętem
gaśniczym z przełomu XIX i XX wieku. W zawodach uczestniczyły drużyny z (wg wylosowanych
numerów startowych): OSP Jaworze (w składzie: Krzysztof Malchar - dowódca, Arkadiusz
Grygierczyk, Roman Pomper, Piotr Malchar, Tomasz Malchar, Szymon Cholewik, Adam Binda),
OSP Zabrzeg (w składzie: Henryk Tittor - dowódca, Stanisław Londzin, Jerzy Rusin, Krzysztof
Parma, Roman Tyc, Bogusław Dziedzic) i Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej (w składzie:
Roman Danel - dowódca, Krzysztof Wróbel, Paweł, Rafał Kudar, Krzysztof Parma).
Prezentowany na zawodach zabytkowy sprzęt (sikawki ręczne – wszystkie na podwoziu o
zaprzęgu konnym) wyprodukowany został w latach od 1898 do 1938. Najstarszą sikawkę z
1898 roku zaprezentowała OSP z Jaworza. Komisji sędziowskiej przewodniczył dh Stanisław
Górny jako sędzia główny, a skład komisji sędziowskiej uzupełniali dh Zbigniew Waloszczyk i
dh Czesław Malchar.
Zawody odbywały się zgodnie z regulaminem opracowanym przez Powiatową Komisję
Historyczną, zatwierdzonym przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP i oceniane były w
dwóch kategoriach:
- Regulaminowe wykonanie ćwiczenia bojowego, polegającego na pokonaniu toru
przeszkód składającego się z równoważni, ściany drabiniastej oraz tunelu, sprawienia linii
ssawnej i gaśniczej oraz pokonanie celu: złamanie tarczy strumieniem wody wytworzonej

i podanej przez starą sikawkę ręczną, w którym o zajętych miejscach decydował najkrótszy
czas wykonania tego ćwiczenia.
- Wzorem wcześniejszych edycji, również w tym roku przeprowadzono pozaregulaminową
dodatkową konkurencję na długość i celność prądu gaśniczego wytworzonego przez
sikawki biorące udział w zawodach (tzn. uzyskania najdłuższego tzw. „siku”, czyli podania
strumienia wody o największym zasięgu i mocy) polegającą na przewróceniu strumieniem
wody największej ilości tyczek ustawionych w odległościach od 10 do 25 m w 5. metrowych
odstępach od siebie.
Również wzorem lat ubiegłych zrezygnowano w tym roku z oceny wartości historycznej,
prezentowanego przez drużyny sprzętu, umundurowania i wyposażenia ze względu na brak
równorzędnych możliwości ich pozyskania.
Zważywszy na wiek prezentowanego sprzętu i wielu uczestniczących zawodników oraz
wyjątkowo niesprzyjającą w tym roku pogodę zawody przebiegły niezwykle sprawnie i
ukończone zostały przez wszystkie startujące drużyny, tzn. że prezentowane stare i wysłużone,
ale niezwykle zadbane sikawki nie odmówiły posłuszeństwa, a i kondycja zasłużonych dla
pożarnictwa druhów była wzorowa. Po zakończonych zawodach zgromadzeni widzowie mogli
zobaczyć z bliska stary, zabytkowy sprzęt strażacki, a nawet osobiście „sprawdzić” jego
sprawność i działanie.
W wyrównanej i zgodnej rywalizacji najlepszy czas ćwiczenia bojowego osiągnęła
sekcja OSP Jaworze, a najdłuższy i najmocniejszy strumień wody podała sikawka ręczna sekcji
Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej, przewracając ostatnia tyczkę ustawioną w odległości
20 m od linii natarcia. Bardzo ciekawym eksperymentem okazała się dodatkowa,
przeprowadzona zupełnie poza konkurencją zawodów, próba na długość i celność prądu
gaśniczego wytworzonego przez sikawkę sekcji Komendy Miejskiej PSP, ale obsługiwaną przez
sekcję OSP Jaworze, w której to próbie została strącona tyczka ustawiona na 25. metrze od
linii natarcia.
Oficjalne wyniki zawodów:
Miejsce

Drużyna

Ćwiczenie
bojowe
/min/

„Sik”
/mb/

1.

OSP Jaworze

1:07:79

15,00

2.

PSP Bielsko-Biała

1:14:43

20,00

3.

OSP Zabrzeg

1:15:68

14,00

Należy tutaj podkreślić, że od początku organizacji tych zawodów, czy też pokazów,
intencją organizatorów nie była zasadniczo bezpośrednia rywalizacja o zajęte miejsca
uczestniczących w nich drużyn a głównie pokaz dzisiejszemu społeczeństwu zachowanego
starego i sprawnego sprzętu i wyposażenia jednostek straży ogniowej na przestrzeni lat oraz
zachowania w jak najdłuższej pamięci zasad i form działalności ochotniczego pożarnictwa na
przestrzeni minionych lat, dlatego też wyróżnione zostały wszystkie startujące w zawodach
drużyny, nagradzając w ten sposób ich pracę i ogromny trud wkładany w bezinteresowną
opiekę i utrzymanie w pełnej sprawności posiadany zabytkowy i pamiątkowy stary sprzęt
strażacki.
Podsumowanie zawodów odbyło się w centrum prewencyjnej imprezy plenerowej na
estradzie Amfiteatru Gminnego Ośrodka Kultury w Jaworzu, a puchary, okolicznościowe
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statuetki, oryginalne pamiątkowe dyplomy o zastrzeżonym wzorze należącym do OSP Jaworze
uczestniczącym w zawodach drużynom oraz okolicznościową okazałą paterę za najlepszą
próbę na długość i celność prądu gaśniczego ufundowane przez Starostę Bielskiego i
organizatorów wykonawczych wręczyli: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP
RP w Bielsku-Białej dh Stanisław Nycz oraz Wójt Gminy Jaworze dr Radosław G. Ostałkiewicz.
Zawody, po oficjalnym zamknięciu przez Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w
Bielsku-Białej dh. Stanisława Nycza, zakończono wspólnym pamiątkowym zdjęciem
uczestników, gości oraz przedstawicieli służb strażackich.
Zawodom oraz całej imprezie prewencyjnej „Bezpieczne Wakacje w Jaworzu”
towarzyszyła, zorganizowana w pomieszczeniach Amfiteatru, niesamowita wystawa
zabytkowego sprzętu, wyposażenia osobistego, akcesoriów i odznaczeń strażackich
zaprezentowana przez zaprzyjaźnionych strażackich wieloletnich kolekcjonerów z sąsiedniego
powiatu cieszyńskiego, dh.: Karola Baszczyńskego i Zdzisława Wigłasza z OSP Cieszyn-Bobrek
oraz emerytowanego funkcjonariusz JRG PSP z Cieszyna Henryka Kokotka. Autorzy tej
niezwykle ciekawej wystawy otrzymali również z rąk Wójta Gminy Jaworze i Prezesa Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP RP pamiątkowe podziękowania.

Przewodniczący Powiatowej Komisji Historycznej
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku -Białej
dh Zbigniew Waloszczyk
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