Zarys historyczny powołania i działalności Komisji Historycznej
przy Zarządzie Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bielsku-Białej.
Powołanie, zamierzenia i pierwszy skład komisji.
W dniu 19 września 2002 roku Plenum Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w
Bielsku-Białej, na posiedzeniu wyjazdowym w Szczyrku, podjęło uchwałę o powołaniu Komisji
Historycznej, a jej przewodnictwo powierzono druhowi Władysławowi Skoczylasowi z OSP Kozy.
Funkcja przewodniczącego pokrywa się z okresem kadencji Zarządu Oddziału Powiatowego, jest
powierzana na Zjeździe Zarządu Oddziału, a przewodniczący Komisji Historycznej zostaje
jednocześnie Członkiem Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w BielskuBiałej. Dobór członków do składu komisji powierzono przewodniczącemu. Przewodniczący
zdecydował aby tworzyli ją przedstawiciele poszczególnych gmin powiatu bielskiego, którzy
dobrowolnie, osobiście zgłoszą akces do działalności w Komisji Historycznej.
Komisja rozpoczęła działalność w następującym składzie:
1. przewodniczący
dh Władysław Skoczylas
OSP Kozy
2. wiceprzewodniczący
dh Grzegorz Gabor
OSP Bystra
3. sekretarz
dh Franciszek Waloszczyk OSP Czechowice
4. członek
dh Władysław Górny
OSP Rybarzowice
W dniu 6 listopada 2003 roku Komisja Historyczna powołana przy Zarządzie Powiatowym
Związku OSP w Bielsku-Białej na swym szóstym posiedzeniu podjęła decyzję o przystąpieniu do
opracowania monografii jednostek OSP z powiatu bielskiego według jednolitego układu.
Działalność w komisji deklarowali kolejni druhowie. W styczniu 2005 roku jej skład był
następujący:
Gmina Buczkowice
1. dh Władysław Górny
OSP Rybarzowice
2. dh Józef Pawlik
OSP Godziszka
Gmina Czechowice-Dziedzice
3. dh Franciszek Waloszczyk OSP Czechowice
4. dh Leszek Zięba
OSP Czechowice
Gmina Porąbka
5. st. kpt. Kazimierz Gałuszka OSP Kobiernice
Gmina Kozy
6. dh Władysław Skoczylas
OSP Kozy
Miasto Szczyrk
7. dh Wiesław Steczek
OSP Szczyrk
8. dh Grzegorz Gabor
OSP Bystra

Komisja Historyczna z dnia 13 stycznia 2005 roku. Siedzą od lewej: Władysław Skoczylas przewodniczący komisji, Władysław Górny, Wiesław Steczek; stoją od lewej: Leszek Zięba,
Franciszek Waloszczyk, Grzegorz Gabor, Kazimierz Gałuszka, Józef Pawlik.
Główne kierunki działania Komisji Historycznej.
Komisja przyjęła, że jej głównym celem będzie popularyzacja dorobku historycznego ruchu
strażackiego i dokumentowania jego działań poprzez gromadzenie i opracowywanie materiałów
stanowiących wartość historyczną. Zamierzenia swoje komisja postanowiła realizować przez
propagowanie kronikarstwa w jednostkach OSP powiatu bielskiego oraz zachęcanie do
prowadzenia kronik przez zarządy gminne i równorzędne. Postanowiono kontynuować prowadzenie
Kroniki Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP powiatu bielskiego zapoczątkowanej w
1999 roku przez dh. Władysława Skoczylasa. Popularyzacji kronikarstwa mają służyć przeglądy
kronik organizowane na szczeblu powiatu oraz w konkursach wyższego szczebla Związku OSP RP.
Ważną rolę w utrwalaniu dziejów i dokonań OSP pełnią prowadzone kroniki. Dlatego też Komisja
stale apeluje aby wszystkie jednostki prowadziły swoje kroniki. Straże prowadzące kroniki dużo
łatwiej zbierają materiał do przygotowania różnego rodzaju opracowań i publikacji. Wiele
jednostek OSP nie prowadzi jeszcze kronik ale jest również wiele jednostek OSP w powiecie, które
solidnie prowadzą działalność kronikarską. Niektóre z nich były wyróżniane na Ogólnopolskich
Konkursach Kronik OSP.
Kronikarze strażaccy z zadowoleniem przyjęli wiadomość, że ich żmudne zaangażowanie w
dokumentowanie dziejów jako wkład w historię pożarnictwa ochotniczego znalazło słowa uznania
w wystąpieniu prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemara Pawlaka, wygłoszonym na
XII Zjeździe Krajowym Związku OSP RP, który odbył się w dniu 30 września 2007 roku w
Warszawie. Druh Waldemar Pawlak podkreślił, że na podstawie tego co zostało uwiecznione na
zdjęciach czy w formie zapisu w kronice, po latach łatwiej przywołać pamięć minionego okresu o
działaniach straży i ludziach, którzy służyli swej małej lokalnej ojczyźnie. Dzięki temu dokonania
minionego okresu nie ulegają zapomnieniu.
Komisja zaleca także opracowywanie broszur o charakterze monograficznym z okazji
jubileuszy 50-lecia, 75-lecia, 100-lecia, 125-lecia terenowych jednostek OSP. Ważną rolę
historyczno-popularyzatorską ruchu pożarnictwa ochotniczego powinny spełniać organizowane
corocznie Powiatowe Zawody Sikawek Ręcznych i Konnych. W 2003 roku z inicjatywy członków

Komisji Historycznej Grzegorza Gabora i Wiesława Steczka, przy współudziale dh.: Krzysztofa
Sromka i Stanisława Górnego, zorganizowano po raz pierwszy Powiatowe Zawody Sikawek
Konnych i Ręcznych. Od tego czasu organizowane są one corocznie i uświetniają obchody Dni
Powiatu.
W zamierzeniach Komisji Historycznej oprócz wydania drukiem Monografii Ochotniczych
Straży Powiatu Bielskiego było także oraz zaprowadzenie honorowej księgi zasłużonych działaczy
pożarnictwa ochotniczego powiatu bielskiego.

Pamiątkowa fotografia z promocji Monografii OSP w dniu 23 listopada 2007 roku. Członkowie
Komisji Historycznej od lewej: Otton Wiśniański, Ryszard Macura, Kazimierz Gałuszka, Danuta
Pawlus, Wiesław Steczek, Leszek Zięba, Grzegorz Gabor, Franciszek Waloszczyk, prelegentka
dr Małgorzata Kiereś, Władysław Skoczylas, Stanisław Handzlik, Wacław Bryndza, Władysław
Górny, Józef Pawlik.
Pod koniec pięcioletniej działalności skład Komisji, która zajmowała się opracowaniem
Monografii OSP powiatu bielskiego, a promocja której odbyła się 23 listopada 2007 roku z
udziałem 150 osób i gości, był następujący:
1. przewodniczący
dh Władysław Skoczylas
OSP Kozy
2. zastępca przewodniczącego dh Grzegorz Gabor
OSP Bystra,
3. sekretarz
dh Zbigniew Waloszczyk
OSP Czechowice
oraz członkowie Komisji:
Gmina Buczkowice
4. dh Władysław Górny
OSP Rybarzowice
5. dh Józef Pawlik
OSP Godziszka.
Gmina Czechowice-Dziedzice
6. dh Franciszek Waloszczyk OSP Czechowice
7. dh Leszek Zięba
OSP Czechowice
8. dh Wacław Bryndza
OSP Bronów
Gmina Jasienica
9. dh Ryszard Macura
OSP Jasienica
10. dh Otton Wiśniański
OSP Międzyrzecze Górne
Gmina Porąbka

11. st. kpt. Kazimierz Gałuszka OSP Kobiernice
Miasto Szczyrk
12. dh Wiesław Steczek
OSP Szczyrk
Gmina Wilamowice
13. dh Kazimierz Kamiński
OSP Dankowice
Nie było jeszcze w tym czasie w składzie Komisji przedstawicieli gmin Bestwina i Jaworze.
W następnym okresie skład jej został uzupełniony o przedstawicieli brakujących gmin i poszerzony
o kolejne osoby z reprezentowanych już gmin przez deklaracje pracy w Komisji kolejnych
członków:
Gmina Bestwina
14. dh Władysław Kóska
OSP Kaniów
Gmina Jasienica
15. dh Krzysztof Kuś
OSP Mazańcowice
Gmina Jaworze
16. dh. Danuta Pawlus
OSP Jaworze
Gmina Porąbka
17. dh Stanisław Handzlik
OSP Bujaków
Gmina Kozy
18. dh Stanisław Bobek
W 2011 roku obowiązki sekretarza Komisji Historycznej przejęła druhna Danuta Pawlus.
Monografia jednostek OSP jako pierwsza i główna wieloaspektowa publikacja Komisji
Historycznej z zakresu działalności ochotniczego pożarnictwa powiatu bielskiego.
Na jednym z posiedzeń Komisji padła propozycja monograficznego opracowania materiałów
wszystkich 41 jednostek OSP powiatu bielskiego. Członkowie Komisji uznali, że z biegiem lat
ubywa materiałów i wiedzy o działalności straży w minionych latach. Aktyw terenowych OSP
ulega ciągłym zmianom, a druhowie ustępujący z funkcji w ogniwach OSP rzadko przekazują nowo
wybranym władzom materiały dokumentujące dorobek minionego okresu. Z okazji jubileuszy
istnienia straży lub innych ważnych uroczystości opracowywane są referaty informujące
społeczeństwo o dokonaniach straży i ich osiągnięciach w minionym okresie. Nie zawierają one
jednak wielu ważnych informacji, a ponadto po uroczystości zazwyczaj nikt się materiałami
zawartymi w tych referatach nie interesuje. Osoby dysponujące wiedzą i jakimikolwiek
ważniejszymi materiałami dotyczącymi działalności straży umierają i stopniowo ubywa
wiadomości o bogatym dorobku ochotniczego pożarnictwa. Jest to duży dorobek, bo ochotnicze
straże pożarne, wśród których wiele liczy ponad 100 lat istnienia, są nadal żywotne. Straże
ochotnicze są przecież jedną z najstarszych organizacji, które dzięki swej aktywności przetrwały
różne ciężkie czasy w okresie swej działalności i są nadal poszerzając swoją działalność.
W powiecie bielskim w 2007 roku było 25 terenowych jednostek OSP legitymujących się ponad
100-letnią działalnością. Uznano, że należy jak najszybciej przystąpić do opracowania monografii
jednostek działających na naszym terenie aby wykorzystać wszelkie materiały będące w strażach
w rozproszeniu i wzbogacić je o wykorzystanie wiedzy wielu starszych działaczy, którzy są w
stanie przekazać je w oparciu o zapamiętane fakty z okresów, co do których często brak
jakichkolwiek materiałów w strażach. Należy dodać, że na ogół wszelka dokumentacja dotycząca
działalności straży przed drugą wojną światową zaginęła w czasie okupacji hitlerowskiej.
Przystępując do realizacji podjętego tematu monografii opracowano ankietę, która posłużyła do
zebrania materiałów z poszczególnych jednostek w sposób jednolicie uporządkowany. Dużo uwagi
poświęcono udokumentowaniu, kiedy dana straż została założona. Nie było to łatwe, gdyż 31
jednostek straży założonych zostało, kiedy nasze tereny były pod zaborem austriackim. Wśród nich
20 jednostek z terenu Galicji powołanych zostało za zgodą władz austriackich we Lwowie, a 11
jednostek Ziemi Cieszyńskiej za zgodą władz zaborczych w Opawie. Drugim ważnym
zagadnieniem było odtworzenie działalności straży pod zaborami. Trzeba przyznać, że w strażach
są tylko szczątkowe dokumenty dotyczące tego okresu. Mimo to starano się zdobyć jak najwięcej
wiadomości z tego okresu i ująć opisowo w opracowywanej monografii. Zdajemy sobie sprawę, że

opis tego okresu posiada duże luki ale staraliśmy się zachować dla potomnych przynajmniej to, co
za kilka lat być może nie byłoby możliwe do odtworzenia. Zebranie materiałów dotyczących okresu
międzywojennego też nie było łatwe. W tym zakresie również staraliśmy się w miarę możliwości
podać w monografii najważniejsze wydarzenia w działalności tego okresu. Podaliśmy także jakie
były losy straży w okresie okupacji hitlerowskiej oraz staraliśmy się utrwalić pamięć o strażakach,
którzy ponieśli śmierć w tamtym okresie. Najwięcej można było napisać o działalności straży w 60leciu po drugiej wojnie światowej, jednak również w tym zakresie wiele jednostek nie posiada
dokumentów, które pozwoliłyby na rzetelne odtworzenie dokonań straży w tym okresie. Ponadto
staraliśmy się odtworzyć wykazy kolejnych prezesów lub naczelników straży czyli osób pełniących
najważniejsze funkcje w jednostkach OSP. Trochę miejsca poświęciliśmy na podanie stanów
osobowych OSP na przełomie XX i XXI wieku, wyszkolenia ogólnego i pożarniczego członków
straży oraz zakresów wiekowych członków. W monografii podaliśmy także jakie samochody straże
posiadają. Z materiałów wynika, że większość straży dysponuje bardzo starymi samochodami, a ich
sprawność i gotowość do akcji jest zasługą strażackich konserwatorów sprzętu. Podaliśmy również
opisy strażnic oraz ich wyposażenia i sprawowanych funkcji w środowisku wiejskim. Pisząc
monografie staraliśmy się pokazać dorobek strażaków pożarnictwa ochotniczego, którzy swym
zaangażowaniem społecznym, bez pobierania wynagrodzenia, potrafili dużo pożytecznego zdziałać
w służbie dla społeczeństwa.
Komisja Historyczna serdecznie dziękuje wszystkim druhom i druhnom za przesłane materiały,
które pozwoliły wydać drukiem Monografię OSP powiatu bielskiego. Szczególnie serdecznie
podziękowania kierujemy do Starosty Bielskiego Andrzejowi Płonce i jego ówczesnego zastępcy
Mirosława Szemli oraz Burmistrzom miast i Wójtom gmin naszego powiatu, a także pozostałym
sponsorom, a to państwu Annie i Zbigniewowi Szczęśniakom - właścicielom firmy Pojazdy
Specjalne w Bielsku-Białej, panu Piotrowi Jeziorowskiemu prezesowi firmy reklamowej Neolit
Media oraz Zarządom OSP Bystra, OSP Rybarzowice i OSP Szczyrk, dzięki którym sfinansowane
zostały koszty druku. Należy dodać, że bardzo duży wkład w opracowanie Monografii OSP
powiatu bielskiego wnieśli druhowie Grzegorz Gabor z OSP Bystra oraz Ryszard Macura z OSP
Jasienica.
Należy sobie zadać pytanie, czy zamierzony cel osiągnięto? Komisja uważa, że na pewno tak.
Korzystaliśmy z materiałów przekazanych nam przez poszczególne jednostki. Nie ulega
wątpliwości, że Monografia OSP powiatu bielskiego zawiera kompendium wiedzy o ochotniczych
strażach pożarnych naszego powiatu, ujmując wiele faktów z ich działalności, które uległyby
z biegiem czasu zapomnieniu. Należałoby przy tym jednak zwrócić uwagę na potrzebę solidnej
archiwizacji dokumentów i opisów ważniejszych wydarzeń z działalności jednostek OSP.
Dalsza działalność Komisji Historycznej
Kolejne lata pracy członków Komisji Historycznej to podjęcie inicjatywy założenia
honorowych Ksiąg: ”Księgi Zasłużonych dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Bielskiego”,
„Księgi Wyróżnionych Najwyższymi Odznaczeniami Pożarniczymi” oraz rozpoczęcie prac nad
ustanowieniem powiatowego odznaczenia za zasługi dla pożarnictwa. Celem założenia i
kontynuacji honorowych Ksiąg jest pozostawienie w pamięci zasług i dokonań najbardziej
zaangażowanych i wyróżniających się w działaniu ochotniczego pożarnictwa strażaków powiatu
bielskiego zarówno żyjących, jak i tych, którzy odeszli już od nas na „wieczną wartę”. „Księga
Zasłużonych…” to elitarny wykaz charakterystyk wieloletnich i wybitnie zasłużonych dla powiatu
bielskiego działaczy strażackich, natomiast „Księga Wyróżnionych…” zawiera charakterystyki
członków OSP naszego powiatu odznaczonych najwyższymi odznaczeniami pożarniczymi i
związkowymi: „Godnością Członka Honorowego Związku OSP”, „Złotym Znakiem Związku OSP
RP”, „Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza” i „Medalem Honorowym im. Józefa
Tuliszkowskiego”. Księgi te posiadają charakter otwarty i będą sukcesywnie uzupełniane kolejnymi
charakterystykami osób nominowanych. Charakterystyki kandydatów, na wniosek uprawnionych
ogniw związkowych, rozpatruje i przygotowuje Komisja Historyczna, które podlegają akceptacji
Prezydium i zatwierdzeniu przez Plenum Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w
Bielsku-Białej. Następnie wypisy z tych Ksiąg wręczane będą, na ważnych uroczystościach

pożarniczych, osobiście żyjącym lub najbliższej rodzinie zmarłych, wyróżnionych wpisem
strażaków. Lata te owocują również dalszym poszerzeniem składu osobowego Komisji. Aktywną
pracę, jako jej członkowie, deklarują ówcześni prezes i dwaj wiceprezesi Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku OSP RP w Bielsku-Białej:
Gmina Wilkowice
19. dh Jan Cholewa
prezes Zarządu Oddziału
OSP Wilkowice
Gmina Buczkowice
20. dh Stanisław Górny wiceprezes Zarządu Oddziału
OSP Rybarzowice
Gmina Bestwina
21. dh Jan Ozimina
wiceprezes Zarządu Oddziału
OSP Bestwina
oraz kolejni członkowie:
Gmina Czechowice-Dziedzice
22. dh Henryk Machej
OSP Czechowice
23. dh Henryk Wojtak
OSP Dziedzice
Gmina Jasienica
24. dh. Zofia Rojczyk
OSP Świętoszówka
25. dh Andrzej Rojczyk
OSP Świętoszówka
Gmina Porąbka
26. dh Jerzy Byrski
OSP Bujaków
27. dh Marek Sporek
OSP Czaniec
Gmina Wilamowice
28. dh. Jadwiga Kulczyk
OSP Stara Wieś
Na wniosek Komisji Historycznej, 9 lutego 2009 roku, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku
OSP RP w Bielsko-Białej podejmuje uchwałę o założeniu „Księgi Zasłużonych dla Ochotniczego
Pożarnictwa Powiatu Bielskiego”. Niezwłocznie Komisja rozpoczyna prace nad zbieraniem i
redakcją charakterystyk kandydatów do wpisów w „Księdze Zasłużonych…”. Kolejne posiedzenia
to analiza nadesłanych wniosków owocujące przygotowaniem do zatwierdzenia pierwszych
wpisów. Pierwsze 12 wypisów, osobiście wyróżnionym i rodzinom zmarłych najbardziej
zasłużonych i z najdłuższym stażem w ochotniczym pożarnictwie powiatu bielskiego, wręczone
zostaje na uroczystości podsumowującej dokonania powiatowego ochotniczego pożarnictwa w
2009 roku, w Szczyrku 17 grudnia 2009 roku. Na uroczystości tej również promowano nowe
odznaczenie „Medal za Zasługi dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Bielskiego”, nad
ustanowieniem którego Komisja Historyczna rozpoczęła prace 4 marca 2009 roku, zakończone ich
sfinalizowaniem w październiku 2009 roku i zarazem odznaczono tym odznaczeniem pierwszych
10 osób wyróżnionych w pierwszej kolejności. W tym samym roku rozpoczęto również prace nad
założeniem i formą prowadzenia „Księgi Wyróżnionych…”.
Do końca 2013 roku Komisja Historyczna przyjęła, przeanalizowała i zredagowała do
zatwierdzenia pierwszych 67 charakterystyk kandydatów wyróżnionych wpisami do tej Księgi.
Uroczystego wręczenia pierwszych 33 wypisów (22 wypisy dla zmarłych i 11 wypisów żyjącym)
wyróżnionym z gmin Bestwina, Czechowice-Dziedzice i Wilamowice oraz najstarszym druhom z
powiatu dokonano na uroczystym posiedzeniu Komisji Historycznej, zorganizowanym przez
Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Bestwinie, w dniu 9 stycznia 2014 roku, w
strażnicy OSP Janowice. Pozostałe wypisy, ze względu na dużą ich ilość w pierwszym etapie,
wręczane były systematycznie i etapami w różnych rejonach powiatu, na szczególnych
uroczystościach pożarniczych zarządów gminnych i jednostek OSP wg zgłoszeń z poszczególnych
organizacji.
Od 2010 roku Komisja Historyczna prowadzi Konkurs nadający tytuł „Strażaka roku ….
Powiatu Bielskiego”, jako uhonorowanie za szczególne zaangażowanie i osiągnięcia w danym roku
kalendarzowym. Kandydatów do wyboru na „Strażaka Roku…” danego roku typują Zarządy
Gminne (lub równorzędne) Związku OSP RP, składając odpowiednie wnioski do Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku OSP RP – w gminach gdzie nie ma Zarządów Gminnych wnioski o nadanie

„Strażaka Roku…” składają bezpośrednio zarządy jednostek OSP. Niestety Komisja z przykrością
stwierdza o bardzo małym zainteresowaniu tym konkursem.
2010 rok to również podjęcie prac nad kolejną publikacją Komisji Historycznej, albumem
Pożarnictwo Ochotnicze Powiatu Bielskiego na Starej Fotografii, zawierającym kilkaset fotografii,
głównie archiwalnych, zachowujących w pamięci niektóre widoki obiektów związanych z
działalnością jednostek OSP powiatu bielskiego oraz dawnego umundurowania lub sprzętu i po 1
stronie opisowej dla każdej jednostki zawierającej podstawowe dane identyfikacyjne, wykazy
aktualnych prezesów i naczelników oraz wyposażenie w obiekty i podstawowy sprzęt ratowniczogaśniczy. Celem publikacji było zebranie przynajmniej niektórych ciekawych fotografii
dotyczących działalności ochotniczego pożarnictwa w powiecie bielskim w jeden zbiór i
zachowania tego dla potomnych. Publikacja została wydana drukiem w 2012 roku, a jej uroczysta
promocja miała miejsce na „I Wojewódzkim i III Powiatowym Przeglądzie Kronik OSP” w Bystrej
20 lipca 2013 roku. Album zajął I miejsce za najlepiej wydaną książkę o tematyce OSP za lata
2009–2014 przyznane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Księgarzy Oddziału Śląskiego na „IV
Targach Książki” w Katowicach w dniach 21-23.X.2014 roku. Prezentację multimedialną albumu z
nakreśleniem podstaw pracy i działalności Komisji Historycznej przedstawił w dniu 3 czerwca 2016
roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie na uroczystości z okazji 100. rocznicy powstania
Związku Floriańskiego i 95-lecia działalności Głównego Związku Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej ówczesny wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
w Bielsku-Białej dh Stanisław Górny.
Równocześnie z pracami autorskimi Komisja Historyczna, wspólnie z Zarządem Oddziału
Powiatowego Związku OSP RP, organizowała corocznie „Powiatowe Zawody Sikawek Konnych i
Ręcznych” oraz zgodnie z przyjętym regulaminem, począwszy od 2008 roku, 4-ry powiatowe
przeglądy kronik OSP. „I Powiatowy Przegląd Kronik OSP” zorganizowała 1 marca 2008 roku
OSP Rybarzowice. „II Powiatowy Przegląd Kronik OSP” zorganizowała 23 lipca 2011 roku w OSP
Jaworze z gminą Jaworze. Bazując na doświadczeniach organizacji dotychczasowych przeglądów
kronik OSP naszego powiatu, w 2013 roku Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w
Katowicach w porozumieniu z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w BielskuBiałej dołączył do kolejnego powiatowego przeglądu kronik OSP. W rezultacie 20 lipca 2013 roku
w OSP Bystra zorganizowany został „I Wojewódzki i III Powiatowy Przegląd Kronik OSP”. Na
podobnych zasadach zorganizowano kolejny „II Wojewódzki i IV Powiatowy Przegląd Kronik
OSP”, którego bezpośrednim organizatorem była 22–23 lipca 2016 roku OSP Świętoszówka i
gmina Jasienica.
Po 14. latach działalności nastąpiła zmiana w pełnieniu funkcji przewodniczącego Komisji
Historycznej. Już początkiem 2016 roku, na noworocznym posiedzeniu Komisji w Bestwince, jej
przewodniczący dh Władysław Skoczylas informował o podjęciu decyzji wycofania swojej
kandydatury na przewodniczącego w kolejnej kadencji na lata 2016-2021 z powodu pogarszającego
się stanu zdrowia z sugestią zastanowienia się nad nową kandydaturą. W trakcie kolejnych
posiedzeń członkowie Komisji wskazywali kandydaturę dh. Zbigniewa Waloszczyka, który przyjął
propozycję funkcji przewodniczącego Komisji, a która oficjalnie została mu powierzona na IV
Powiatowym Zjeździe Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bielsku-Białej,
obradującym 3 grudnia 2016 roku w strażnicy OSP Bystra. W tym okresie działalności zmieniał też
się stan osobowy Komisji Historycznej. Zgodnie z zasadą dobrowolności członkowstwa z pracy w
Komisji zrezygnowali druhowie: Józef Pawlik z OSP Godziszka, Otton Wiśniański z OSP
Międzyrzecze Górne, Kazimierz Gałuszka z OSP Kobiernice i Stanisław Bobek z OSP Kozy, a
niepowetowane straty osobowe poniosła Komisja w związku z odejściem na „wieczną wartę”
kolejno druhów: Franciszka Waloszczyka z OSP Czechowice, Henryka Wojtaka z OSP Dziedzice,
Władysława Górnego z OSP Rybarzowice i ostatnio, w styczniu 2017 roku, Wacława Bryndzę z
OSP Bronów. W tym samym okresie szeregi Komisji Historycznej zasilili dobrowolnym akcesem
pracy:
Gmina Czechowice-Dziedzice
29. dh Krzysztof Ryłko
OSP Dziedzice

30. dh Jacek Tomaszczyk
31. dh Krzysztof Gazda

OSP Zabrzeg
OSP Ligota

Stan Komisji Historycznej na koniec 2016 roku wynosił 24 osoby.

Członkowie Komisji Historycznej na fotografii wykonanej 8 stycznia 2015 roku. Siedzą od lewej: Danuta
Pawlus - OSP Jaworze – sekretarz komisji, Jan Cholewa - OSP Wilkowice, ówczesny prezes ZOP ZOSP RP w
Bielsku-Białej, Władysław Skoczylas - OSP Kozy – przewodniczący komisji, Jan Ozimina - OSP Bestwina –
ówczesny wiceprezes ZOP ZOSP RP w Bielsku-Białej, Zofia Rojczyk - OSP Świętoszówka, Władysław Górny OSP Rybarzowice, Władysław Kóska - OSP Kaniów. Stoją od lewej w pierwszym rzędzie: Wacław Bryndza OSP Bronów, Kazimierz Kamiński - OSP Dankowice, Henryk Machej - OSP Czechowice, Stanisław Górny OSP Rybarzowice – ówczesny wiceprezes ZOP ZOSP RP w Bielsku-Białej, Jerzy Byrski - OSP Bujaków, Leszek
Zięba - OSP Czechowice. Stoją w rzędzie górnym od lewej: Andrzej Rojczyk - OSP Świętoszówka, Krzysztof
Ryłko - OSP Dziedzice, Jacek Tomaszczyk - OSP Zabrzeg, Zbigniew Waloszczyk - OSP Czechowice, Wiesław
Steczek - OSP Szczyrk, Grzegorz Gabor - OSP Bystra – wiceprzewodniczący komisji.
Brak na zdjęciu pozostałych członków komisji: Jadwiga Kulczyk-OSP Stara Wieś, Krzysztof Kuś-OSP
Mazańcowice, Stanisław Handzlik-OSP Bujaków, Ryszard Macura-OSP Jasienica, Michał Sporek-OSP Czaniec.

Członkowie Komisji Historycznej oprócz zespołowej zbiorowej pracy opracowują również
własne indywidualne publikacje dotyczące ich jednostek OSP bądź działalności ochotniczego
pożarnictwa na terenie gmin, w których działają. Wiele z tych prac znalazło uznanie i zostało
wyróżnionych na ogólnopolskich konkursach na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące
historii pożarnictwa:
Rok 2010 – III nagroda:
- „110 lat społecznej działalności Ochotniczej Straży Pożarnej Czechowice w CzechowicachDziedzicach 1900-2010” autorstwa Franciszka Waloszczyka, o objętości 282 stronic,
wydane drukiem w 2010 roku w nakładzie 500 egzemplarzy
Rok 2014 – II nagroda

„Pożarnictwo ochotnicze województwa bielskiego w latach 1975–1998 – autorstwa
Władysława Skoczylasa, o objętości 202 stron, wydane w kilku egzemplarzach na koszt
autora
Rok 2016 – II nagroda
- „Zarys dziejów ochrony przeciwpożarowej w mieście i gminie Czechowice-Dziedzice.
Wczoraj i dziś” autorstwa Franciszka Waloszczyka i jego syna Zbigniewa, o objętości 204
stronic, wydane drukiem w 2015 roku w nakładzie 250 egzemplarzy
- „125 lat działalności OSP w Kozach” autorstwa Władysława Skoczylasa, o objętości 278
stronic wydane drukiem w siedmiu egzemplarzach na koszt autora
-

Aktualnie Komisja Historyczna pracuje nad kolejną publikacją pod roboczym tytułem Historia
Motoryzacji Jednostek OSP Powiatu Bielskiego. Pomysłodawcą prac nad tą publikacją był w 2015
roku dh Stanisław Górny, a jej redakcję Komisja powierzyła druhom: Zbigniewowi Waloszczykowi
i Jackowi Tomaszczykowi. Publikacja poświęcona będzie początkowi i rozwojowi wyposażenia w
silnikowy sprzęt zmotoryzowany ochotniczego pożarnictwa powiatu bielskiego na bazie jednostek
OSP naszego powiatu. Publikacja ma zawierać ogólny wstęp do tematu opracowany przez Komisję
Historyczną, wstęp tematyczny opracowany przez konstruktora motopomp pożarniczych,
nieżyjącego już członka Komisji Historycznej druha Władysława Górnego z OSP Rybarzowice
oraz pokazać chronologiczne doposażenie jednostek OSP w sprzęt zmotoryzowany na przestrzeni
lat ich istnienia, od pierwszych egzemplarzy po dzień dzisiejszy. Bazą i podstawą do opracowania
publikacji będą materiały opisowe oraz zdjęcia opracowane i przysłane przez poszczególne
jednostki OSP z terenu powiatu bielskiego.
Niezależnie od prac autorskich przez cały okres działalności Komisja Historyczna na bieżąco
przyjmuje i redaguje do zatwierdzenia wnioski wpisów do obu honorowych Ksiąg. Na dzień
dzisiejszy „Księga Zasłużonych…” zawiera 18, a „Księga Wyróżnionych…” 90 zatwierdzonych i
wręczonych wyróżnionym laureatom wpisów.

Przewodniczący Komisji
Historycznej
w latach 2002-2016

Przewodniczący Komisji
Historycznej
2016-nadal

dh Władysław Skoczylas

dh Zbigniew Waloszczyk

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2017 r.

