
Sprawozdanie z działalności Komisji Historycznej 
Zarządu Oddziału Powiatowego 

Związku OSP RP w Bielsku-Białej za 2018 rok 
 

Tegoroczne uroczyste spotkanie członków Komisji Historycznej odbyło się 29 
stycznia w OSP Szczyrk. Komisja skorzystała z gościnności władz samorządowych i 
Prezesa Zarządu OSP dh. Tomasza Przybyły oraz dh. Wiesława Steczka. Przedstawione na 
nim zostało sprawozdanie z działalności Komisji za ubiegły rok. 

Komisja Historyczna w 2018 roku odbyła pięć posiedzeń. Tradycyjnie pierwsze w 
nowym roku posiedzenie jest uroczystym spotkaniem wyjazdowym w jednej z jednostek 
OSP na terenie powiatu bielskiego. W ubiegłym roku, 22 lutego Komisja Historyczna 
obradowała na takim w OSP Dziedzice. Posiedzenie to, z założenia uroczyste, odbyło się 
tym razem w atmosferze smutku i żalu, bowiem pożegnano i uczczono pamięć zmarłego 
w tym samym dniu dh. Władysława Skoczylasa, współzałożyciela i długoletniego 
przewodniczącego Komisji Historycznej. 

W ubiegłym roku nastąpiły zmiany w składzie osobowym Komisji Historycznej. Z 
24-osobowego składu, w jakim rozpoczęła ona 2018 rok, pozostały 22 osoby. W okresie 
sprawozdawczym szeregi Komisji opuściło 3 członków, jedna z powodu zgonu, dwie z 
powodu rezygnacji. Chęć pracy zadeklarowała jedna osoba. Aktualnie w składzie 
osobowym Komisji są przedstawiciele dziewięciu gmin powiatu bielskiego. Początkowe 
założenia, aby każdą gminę reprezentował co najmniej jeden przedstawiciel, są 
kontynuowane, jednak po śmierci dh. Władysława Skoczylasa w Komisji Historycznej nie 
jest reprezentowana gmina Kozy. Czynione są starania, by uzupełnić skład o 
przedstawiciela tej gminy. Komisja Historyczna jest gremium otwartym i każdy może 
zgłosić chęć uczestnictwa w jej działalności. 
 Na kwietniowym posiedzeniu Komisja Historyczna rozpatrzyła propozycję 
redakcji „Dziennika Zachodniego” wzięcia udziału w tworzonej Kronice OSP 
województwa śląskiego. W publikacji tej, formatu A4, na 112 stronach prezentowane 
mają być jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z naszego województwa. Po rozpatrzeniu 
przedstawionych propozycji Komisja postanowiła jednak nie rekomendować 
przystąpienia do projektu ze względu na niewielką ilość miejsca dla prezentacji 
poszczególnych jednostek OSP oraz bardzo wysoką cenę pakietu.  

Komisja Historyczna na kwietniowym posiedzeniu rozpatrzyła także propozycję 
Ochotniczej Straży Pożarnej Wilkowice dotyczącą organizacji powiatowych zawodów 
sikawek ręcznych i konnych w ramach organizowanych w Wilkowicach corocznych 
zawodów sikawek. Propozycja została zaakceptowana, z zastrzeżeniem osobnej 
klasyfikacji startujących drużyn z powiatu bielskiego. Ubiegłoroczne zawody stały na 
wysokim poziomie, organizatorzy zadbali w szczegółach o dobrą zabawę i znakomitą 
atmosferę na tej widowiskowej i jakże ważnej dla podtrzymania strażackich tradycji 
imprezie w powiecie bielskim. 
 W związku ze śmiercią dh. Władysława Skoczylasa na posiedzeniu tym Komisja 
wybrała na wakujące miejsce w Kapitule Medalu „Zasłużony dla Ochotniczego 
Pożarnictwa Powiatu Bielskiego” pełniącą funkcję sekretarza Komisji dh. Danutę Pawlus. 



 Informację o aktualnym stanie zapisów do kroniki Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP przekazał kronikarz powiatowy dh Krzysztof Gazda. Kronika jest 
sukcesywnie uzupełniana. 

Do bieżących działań Komisji Historycznej należy aktualizowanie wpisów do 
Księgi Zasłużonych dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Bielskiego oraz księgi 
Wyróżnionych Najwyższymi Odznaczeniami Pożarniczymi. Charakterystyki 
proponowanych kandydatów do tych ksiąg należy zgłaszać Komisji Historycznej na 
bieżąco. Szczególnie istotne jest przysyłanie charakterystyk odznaczanych najwyższymi 
odznaczeniami pożarniczymi (Złoty Znak Związku, Medale Chomicza i Tuliszkowskiego), 
by druhowie ci mogli być na bieżąco wpisywani do Księgi Wyróżnionych i tym samym nie 
pozostali po latach zapomniani. Komisja apeluje o przeanalizowanie i wyłonienie osób 
kwalifikujących się do wpisów i jeśli to możliwe składanie takich charakterystyk z okresu 
ostatnich 3 lat. 

Kolejne posiedzenie Komisji Historycznej w dniu 14 czerwca 2018 roku 
poświęcone było głównie sprawom organizacyjnym. W dniu 6 czerwca 2018 roku na 
posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego dh Zbigniew Waloszczyk złożył 
rezygnację z funkcji przewodniczącego i członka Komisji Historycznej oraz członka 
Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego. Na posiedzeniu plenarnym Zarządu Oddziału 
Powiatowego w dniu 28 czerwca 2018 roku członkowie Komisji Historycznej wybrali 
nowego przewodniczącego, dh. Jacka Tomaszczyka z OSP Zabrzeg, a Plenum Zarządu 
Oddziału Powiatowego na tym samym posiedzeniu kandydaturę zatwierdziło. 

Głównym zadaniem, nad którym aktualnie skupiają się prace Komisji 
Historycznej, jest kończenie przygotowań do druku kolejnej, trzeciej już publikacji 
książkowej o ostatecznym tytule: Historia Motoryzacji Ochotniczych Straży Pożarnych 
Powiatu Bielskiego. Książka będzie liczyła około 370 stron, wydana zostanie w twardej 
okładce, wyceniona na około 30 zł za 1 egzemplarz. Planowany nakład to około 1000 
egzemplarzy. Na obecnym etapie prac związanych z wydaniem książki przygotowane 
zostały materiały robocze dla poszczególnych jednostek celem dokonania korekt i  
niezbędnych uaktualnień oraz zatwierdzenia materiału przez prezesów OSP do druku. 
Materiały te zostaną w najbliższym czasie rozesłane do jednostek OSP. Komisja 
wystąpiła również do Starosty Bielskiego o wsparcie finansowe druku książki, jak 
również podjęła decyzję o zaproponowaniu jednostkom OSP wykupienia co najmniej 10 
egzemplarzy publikacji w formie przedpłaty. 

Kolejne posiedzenie Komisji Historycznej odbyło się 7 października 2018 roku. 
Omówiono na nim przebieg i wyniki ogólnopolskiego konkursu kronik, który odbył się w 
dniach 28-30 września 2018 roku w Warszawie. Na konkurs wysłana została kronika 
powiatowa prowadzona przez dh. Krzysztofa Gazdę – zdobyła ona wyróżnienie. Kronika 
zaprezentowana przez dh. Jana Oziminę została sklasyfikowana jako wzorowa. 
Publikacje dh. Beaty Nycz i dh. Kazimierza Kamińskiego otrzymały wyróżnienia. Trzeba 
tutaj zaznaczyć, że wyróżnienia prac druhów – członków Komisji Historycznej na 
tegorocznym konkursie kronik na szczeblu centralnym są naszym dużym sukcesem. 

Na uroczystym koncercie poświęconym obchodom 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości w Katowicach, odbytym 13 listopada ubiegłego roku również nie zabrakło 
przedstawiciela Komisji Historycznej. Na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego PSP 



w Katowicach oraz Komendanta PSP w Bielsku-Białej Zarząd Powiatowy reprezentowali: 
Prezes Zarządu dh Stanisław Nycz, Przewodniczący Komisji ds. Młodzieży Grzegorz 
Gawęda oraz Przewodniczący Komisji Historycznej Jacek Tomaszczyk. 

Członkowie Komisji Historycznej wzięli również udział w centralnych 
uroczystościach z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości w Warszawie. Odbyły się 
one w świątyni Opatrzności WOTUM NARODU w dniu 18 listopada 2018 roku. Wraz z 
zespołem regionalnym OSP Jaworze do Warszawy pojechała dh. Danuta Pawlus oraz dh 
Czesław Malchar, członkowie naszej Komisji Historycznej. 

 
Plany na 2019 rok 
 

1. Szkolenie kronikarzy. 
 
2. Powiatowy Przegląd Kronik 2019 i promocja książki Historia Motoryzacji Ochotniczych 
Straży Pożarnych Powiatu Bielskiego (do 15 sierpnia 2019, gmina Wilamowice).  
 
3. Zawody Oldboyów (Bronów). 

 
4. Zawody Sikawek Konnych i Ręcznych w Wilkowicach (propozycja zmiany nazwy na 
Zawody Sikawek Historycznych).  
 
5. Oprawa historyczna Memoriału im. Haliny Dzidówny.  
 
6. Opracowanie regulaminu pracy Komisji Historycznej.  
 
7. Przygotowanie do obchodów 20-lecia powstania Komisji Historycznej (2022 rok). 
 

Posiedzenie Komisji Historycznej zakończyło się serdecznymi podziękowaniami dla 
dh. Zbigniewa Waloszczyka za szczególne zaangażowanie jako członka, a później jako 
Przewodniczącego Komisji Historycznej w pracach tej Komisji. 
 

dh Jacek Tomaszczyk 

Członek Prezydium, Przewodniczący  
Komisji Historycznej 

Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP  
w Bielsku-Białej 

 


