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- wczoraj, dziś i jutro 

Ochotnicza Straż Pożarna - wstępne informacje 

Ochotnicze Straże Pożarne jako organizacja społeczna o bardzo dłu-

giej tradycji od dawna zajmują badaczy kultury lokalnej wsi i małych 

miasteczek w Polsce. Ochotnicze formacje strażackie powstawały już 

w dziewiętnastym wieku. Obok głównej funkcji gaszenia pożarów w każ-

dym czasie pełniły one szereg innych, ważnych dla środowiska lokalnego 

zadań. Przed odzyskaniem niepodległości były organizacjami patrioty-

cznymi, sportowymi i kulturalnymi, przy nich działały teatry amatorskie, 

orkiestry i chóry 1. 

W okresie PRL straż była jedną z nielicznych organizacji o tradycjach 

przedwojennych, którym udało się przetrwać. W tym czasie na terenach 

wiejskich budowano remizy strażackie, a przy- nich często powstawały 

świetlice. W remizach strażacy organizowali zabawy ludowe, z których 

dochód przeznaczano na cele społeczne2. Jednak rozwijające się w środo-

wiskach wiejskich inne instytucje kulturalne przejmowały stopniowo 

funkcję kulturalną straży. Zespoły ludowe i śpiewacze przechodziły pod 

opiekę domów kultury. Straży jednak pozostawała ciągle podstawowa 

funkcja gaszenia pożarów, więc organizacja trwała, a strażacy skupiali się 

na rozwijaniu swoich umiejętności. 

1 Szerzej o historii OSP w Polsce piszą: T. Olejnik, Towarzystwa Ochotniczych Straży 

Ogniowych w Królestwie Polskim, Warszawa 1996; A. Kołodziejczyk (red.), Z dziejów 

Ochotniczych Straży Pożarnych, Warszawa 1996. 
2 J. Szaflik, Dzieje ochotniczych straży pożarnych, Warszawa 1985. 
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Początek lat dziewięćdziesiątych przyniósł Polskę samorządną. 

Ochotnicze Straże Pożarne odnalazły swoje miejsce w nowej rzeczywi-

stości. W badaniach nad społecznościami obywatelskimi, jakie prowadził 

zespół socjologów i antropologów pod kierunkiem Jacka Kurczewskiego 

pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX w., zwracano uwagę na ważną 

rolę, jaką Ochotnicze Straże Pożarne pełnią szczególnie w gminach wiej-

skich i wiejsko-miejskich. Badaczom, zajmującym się organizacjami po-

zarządowymi na polskiej wsi, badania te uświadomiły, że na terenie wiej-

skim istnieje bardzo niewiele tego typu organizacji. Są to przede wszys-

tkim Towarzystwa Miłośników lub Przyjaciół gminy X, obejmujące swo-

im działaniem całą gminę i zajmujące się najczęściej zbieraniem i utr-

walaniem świadectw jej historii i kultury, a także stowarzyszenia oświa-

towe, które powstawały licznie w związku z likwidowaniem małych wiej-

skich szkół. Najliczniejsze jednak na terenach wiejskich są Ochotnicze 

Straże Pożarne i Koła Gospodyń Wiejskich3. 

Wyniki badań nad życiem organizacyjnym wsi i małych miasteczek 

w Polsce, w których OSP objawiła się jako organizacja trwała i mająca 

wpływ na swoje lokalne otoczenie, zachęciły mnie do dalszych badań doty-

czących funkcji i działań Ochotniczych Straży Pożarnych w ich natural-

nym, lokalnym środowisku. Ich celem było określenie, z jednej strony, 

pewnych wyznaczników kultury wewnątrzorganizacyjnej OSP, z drugiej 

- roli, jaką OSP odgrywa w środowisku lokalnym, w którym działa. Inaczej 

mówiąc, interesowały mnie działania dośrodkowe, wzmacniające i tworzą-

ce kulturę strażacką, która jest przecież częścią kultury lokalnej, oraz dzia-

łania odśrodkowe, czyli te na rzecz środowiska lokalnego i jego kultury4. 

3 K. Dzieniszewska-Naroska, Nota metodologiczna. Życie obywatelskie w małych mia-

stach i na wsi północno-wschodniego Mazowsza: Ostrów Mazowiecka, Łochów, Sadow-

ne i Brok, w: Lokalne społeczności obywatelskie, J. Kurczewski (red.), ISNS UW, 

Warszawa 2003, s. 61, 65, 67. Przytoczone badania miały charakter jakościowy i prze-

prowadzone były metodą terenową. Jednak do podobnych wniosków prowadzą badania 

ilościowe. Jerzy Bartkowski analizując działalność organizacji pozarządowych w Polsce 

podkreślał siłę OSP w środowiskach wiejskich oraz związek między siłą zaangażowania 

w działalność OSP a tradycją danego regionu. Por. J. Bartkowski, Społeczne determinan-

ty geograficznego rozmieszczenia organizacji pozarządowych w Polsce, w: Samoorgani-

zacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor, P. Gliński, B. Lebenstein, A. Siciński 

(red.), IFiS PAN, Warszawa 2002, s. 46-47. 
4 Badania prowadzone były metodą terenową, obejmowały wybrane przypadki działania 

jednostek OSP i prowadzone były w 2004 r. Studia objęły kronikę jednostki OSP, 

wywiady z prezesami jednostek oraz zwykłymi strażakami (ogółem 42 wywiady), 

uczestnictwo bezpośrednie w ważnych wydarzeniach, takich jak na przykład jubileusz 

powstania jednostki. 
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Solidarność strażacka 

Elementem cementującym każdą organizację są więzi łączące jej człon-
ków. OSP są - z jednej strony - samodzielnymi stowarzyszeniami, 
z których każde działa w innym środowisku lokalnym, z drugiej - sta-
nowią sieć podobnych organizacji rozsianych po całej Polsce, dlatego 
poszukując przejawów solidarności organizacyjnej, zwracałam uwagę na 
zasięg owej solidarności. 

Analiza wywiadów ze strażakami prowadzi do wniosku, że soli-
darność środowiskowa dotyczy strażaków jako takich. Nie ma tu podziału 
na straż zawodową i ochotniczą, na strażaków z OSP z gminy X i stra-
żaków z gminy Y, strażaków z Pomorza i ze Śląska, nawet strażaków 
z Polski czy Danii. Jest po prostu solidarność strażacka. Ta solidarność 
strażacka przejawia się w sytuacjach takich, jak pożar lub klęska ży-
wiołowa, gdy z pomocą spieszą jednostki OSP z całej Polski, ale też 
w sytuacjach zdarzeń losowych dotykających pojedynczych strażaków. 

Strażacy, z którymi przeprowadzono wywiady, mówią o odwadze, 
0 umiejętności pokonania strachu, o pociągu do munduru, o wysokim 
poziomie wiedzy i wyszkolenia, czyli o profesjonalizmie. Jednak najczęś-
ciej pojawiają się dwie kwestie, wydające się podstawą solidarności 
grupowej strażaków: chęć służenia pomocą innym, która buduje poczucie 
własnej wartości, oraz praca zespołowa, która buduje wzajemne zaufanie: 

„To jest tradycja poczucia własnej wartości. Strażak na wsi musi 
reprezentować poziom trochę wyższy niż otoczenie. Jest takie 
powiedzenie, że strażakiem nie można zostać, strażakiem trzeba się 
urodzić. Tego nie można rozumieć dosłownie, ale już w szkole widać, 
które dzieci mogą być strażakami, a które nie. Strażak musi być kimś, 
kto chce coś robić dla innych. I jeszcze jedno, to wzajemne zaufanie. 
Na co dzień to na wsi można się kłócić z sąsiadem o przysłowiową 
miedzę, ale jak przychodzi pożar, to wszyscy biegną do pożaru. 
Gaszenie to praca zespołu i przy ogniu trzeba mieć pewność, że ten 
drugi jest i pomoże jakby co. Jest takie powiedzenie: co z tego, że jeden 
trzyma węża, ale jeszcze musi mu ktoś puścić wodę". 

Z wypowiedzi tej wynika, że uczestnictwo w OSP to przede wszys-
tkim chęć bycia aktywnym na rzecz środowiska lokalnego. To jest 
właśnie to, co buduje poczucie własnej wartości strażaków. Natomiast 
solidarność strażacka wynika z tego, że pożar gasi się wspólnie, że trze-
ba sobie wzajemnie zaufać. Istniejące w akcji nieustanne zagrożenie 
1 wzajemna zależność budują te silne więzi. 
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Najważniejszy jest wóz bojowy 

Największym problemem ochotniczych straży jest drogi sprzęt stra-

żacki, ponieważ małe wiejskie gminy są przeważnie biedne. Dlatego' też 

zamożność jednostki można poznać po stanie umundurowania i wypo-

sażeniu. Mundur strażacki jest ważny, jak powiedział jeden ze strażaków: 

„Mnie przyciągnął do straży mundur. Wydawało mi się to jakieś takie 

ciekawe. Marzyłem sobie jeszcze jako chłopiec, żeby ten mundur zało-

żyć". Młodzi strażacy cenią sobie umundurowanie używane w akcji, 

starsi, ale jeszcze czynni, mówią raczej o mundurach galowych, wspomi-

nają ile wysiłku musieli włożyć, zanim udało im się ów mundur skomple-

tować. Niekiedy, zwłaszcza na wsi, można spotkać umundurowanie galo-

we sprzed trzydziestu lat (mundury granatowe z czerwonymi wypustka-

mi). Mundur galowy stanowi problem, ponieważ gmina jest zobowiązana 

do zapewnienia ubioru używanego w akcji, a mundury galowe strażacy 

ochotnicy przeważnie kompletują sami. Czasem, gdy współpraca między 

gminą a strażą jest szczególnie dobra, mundury finansuje gmina. 

Jeszcze ważniejsze od umundurowania jest dla strażaków posiadanie 

przez jednostkę wozu bojowego. Kiedy w różnych częściach Polski roz-

mawiałam ze strażakami, w pierwszych zdaniach informowali mnie, jaki 

wóz ma ich jednostka, jakiego typu, ile ma lat, jaki jest jego stan tech-

niczny itd. Najczęściej też usiłowano mi natychmiast go pokazać. Współ-

cześnie raczej trudno wyobrazić sobie aktywną straż bez wozu bojowego. 

Wozy konne pojawiają się jeszcze na zawodach strażackich czy poka-

zach, ale już tylko jako pewna ciekawostka i dodatkowa atrakcja. Straża-

cy z wiejskich jednostek OSP otrzymują często w darze starsze samo-

chody z pobliskich jednostek zawodowych lub lepiej wyposażonych, 

modernizujących swój sprzęt jednostek OSP. Zdarza się również, że taki 

dar otrzymuje jednostka od strażaków z innych krajów 5. 

Tam, gdzie wóz bojowy jest jeden i to nie najmłodszy, wokół niego 

toczą się rozmowy strażackie. Druhowie (tak tradycyjnie zwracają się do 

siebie strażacy) dopytują się, czy wóz jest już sprawny, kiedy będzie 

sprawny, co trzeba zreperować. Dbają o samochód, myją go po akcji, 

5 Na przykład OSP Brok (gmina Brok, województwo mazowieckie) otrzymała samo-

chód z Holandii. Strażak holenderski pochodzenia polskiego o nazwisku Brok, odnalazł 

poprzez internet miasteczko noszące tę samą nazwę, co jego nazwisko i napisał list do 

prezesa OSP w Broku. Tak nawiązano współpracę, której efektem było przekazanie pol-

skim strażakom używanego, ale w dobrym stanie Mercedesa. 
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czyszczą, wręcz pieszczą. Często też nadają mu specjalne imię 6. Strażacy, 

nawet najlepiej wyszkoleni, bez wozu bojowego mają poczucie skazy, 

niekompletności. Ich marzeniem jest sprawny samochód, dzięki któremu 

mogą być użyteczni 7. Mundur i wóz bojowy są tymi elementami, wokół 

których buduje się tożsamość strażacka. Dają one strażakom poczucie 

pełnej sprawności i gotowości, stanowią o ich poczuciu tożsamości. 

Strażackie święta 

Dzień Strażaka obchodzony w dniu męczeńskiej śmierci patrona stra-

żaków, św. Floriana (5 maja) jest najważniejszym świętem w roku. Stra-
żacy obchodzą je raz bardziej, raz mniej uroczyście. Na przykład w Lo-
tyniu (gmina Okonek, województwo wielkopolskie) w 2003 r. zorgani-
zowano z tej okazji grilla, a rok później święto uczczono mszą świętą 
w intencji strażaków w miejscowym kościele, wręczeniem odznaczeń 
zasłużonym druhom oraz uroczystym ślubowaniem czternastu członków 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. 

Szczególnie uroczyście obchodzone są okrągłe rocznice powstania 
danej jednostki. Święta te mają pewien tradycyjny porządek. Miałam 
okazję uczestniczyć trzykrotnie w takich obchodach; posłużę się tu przy-
kładem Małkini Górnej (gmina Małkinia Górna, województwo mazo-
wieckie). 

Obchody 85-lecia OSP Małkinia Górna rozpoczęły się przemarszem 
pocztów sztandarowych, strażaków i gości spod strażnicy do kościoła. 
Tam odbyła się okolicznościowa msza święta, po zakończeniu której 
uczestnicy przeszli do strażnicy na uroczysty apel. Strażacy stanęli w sze-
regu, na początku poczty sztandarowe (również zaprzyjaźnionych oko-

6 Na przykład członkowie OSP z Kramkowa Lipskiego (gmina Nur, województwo 
mazowieckie) swojego blisko czterdziestoletniego Stara 25 pieszczotliwie określają 
„Babcią". 
7 Jeden z moich respondentów opowiedział mi historię strażaków ze wsi Cisie w gminie 
Halinów (województwo mazowieckie): „Miejscowa jednostka OSP mając obiecane 
z gminy pieniądze oddała samochód do remontu. Problem polegał jednak na tym, że 
pieniędzy nie otrzymali i w związku z tym musieli samochód sprzedać. Przez sześć lat 
jednostka nie miała samochodu, czyli przez sześć lat praktycznie nie funkcjonowali jako 
straż. Ale w gminie zrobił się bałagan i był sprawowany nadzór komisaryczny, to im 
komisarz, który nie musiał się liczyć z miejscowymi przepychankami w końcu ten 
samochód kupił. Kiedy samochód w końcu kupiono to do pierwszego pożaru pojechało 
ich w tym samochodzie czternastu. Jak zaczęli wyłazić to bym się nie zdziwił jakby ze 
zbiornika któryś wyszedł. Tak się cieszyli, że mieli czym pojechać do tego pożaru". 
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licznych jednostek), z boku trzy bojowe wozy, jakimi dysponuje jedno-
stka, przed nimi obsada w mundurach używanych podczas akcji. Apel 

rozpoczął się odegraniem hymnu przez zaproszoną orkiestrę strażacką 
z Ciechanowa. Prezes lokalnej jednostki powitał zaproszonych gości: 
posłów z Parlamentarnego Koła Strażaków, władze gminy i powiatu, 
miejscowego proboszcza, poczty sztandarowe jednostek znajdujących się 
w sąsiedztwie, komendanta policji powiatowej, przedstawicieli Państwo-
wej Straży Pożarnej oraz panią socjolog z Warszawy (mnie). Druhna 
z żeńskiej drużyny przypomniała najważniejsze wydarzenia z historii 
OSP Małkinia Górna. Wręczono również, jak zwykle przy takiej okazji, 
odznaczenia dla najbardziej zasłużonych dla jednostki strażaków. Wrę-
czali je przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej z Warszawy. Po ofi-
cjalnej części nastąpiła część nieoficjalna - obiad, podczas którego go-
ście złożyli strażakom życzenia i wznieśli toasty. 

W sposób szczególny świętowane są również śluby kolegów z OSP. 
Obyczaje z tym związane są różne, w zależności od regionu. W Broku 
(województwo mazowieckie), podczas ślubu strażaka, jego koledzy 
w galowych mundurach przed wyjściem z kościoła tworzą szpaler. Stu-
kają toporkiem o toporek, gdy przechodzi młoda para po ceremonii ślub-
nej. Daje to szczególny efekt - srebrne kaski strażackie i połyskujące 
toporki. Ślub strażaka - członka orkiestry również jest w szczególny 
sposób zaznaczany. Kilku członków orkiestry przychodzi pod okno pana 
młodego o bardzo wczesnej godzinie i budzi go, grając marsza. Pan 
młody musi wówczas poczęstować kolegów „kielichem". W Lotyniu 
(województwo wielkopolskie) jest zwyczaj, że strażacy jadą wozem za 
samochodem pary młodej, uruchamiając od czasu do czasu syrenę, „po to 
by cała wieś wiedziała, że to żeni się strażak"8. 

Warto w tym miejscu wspomnieć, że na wszystkich tego typu impre-
zach strażackich stoły są suto zastawione i nie brakuje alkoholu. Jeden ze 
strażaków tak skomentował to moje spostrzeżenie: „Jest taka legenda, że 
strażacy zwołują się na picie. I skąd się to wzięło? Istotnie na uroczystoś-
ciach strażackich alkoholu się nie oszczędza. Ale trzeba wziąć pod uwa-
gę, kto to są strażacy, na ogół są to chłopy w sile wieku. Mówiąc krótko, 
nie różnią się od innych męskich środowisk. Oczywiście nie wolno się 
szlajać w mundurze, jak się jest podlanym, bo to szkodzi całej straży". 
Alkohol jest nieodłącznym elementem obyczajowości wsi, dlatego sądzę, 
że jest on obecny podczas imprez strażackich raczej jako element kultury 

8 OSP organizują również tradycyjne Jajeczko" na Wielkanoc i spotkanie opłatkowe na 
Wigilię, niekiedy również bale sylwestrowe i karnawałowe. 
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wiejskiej niż strażackiej. Ochotnicze Straże Pożarne - chciałabym to 

mocno podkreślić - to przecież przede wszystkim organizacje wiejskie. 

Pamięć o własnej tradycji 

Większość badanych przeze mnie jednostek OSP wywodzi swoje 

korzenie z czasów przedwojennych. Pamięć o historii i dawnych trady-

cjach ochotniczych straży odnaleźć można w kronikach poszczególnych 

jednostek, które mają niekiedy kilka tomów 9. Kroniki dokumentują prze-

szłość, ale są również świadectwem współczesnych działań i akcji, 

w których jednostka uczestniczy. Straże, szczególnie te starsze, nieustan-

nie poszukują dokumentów, które mogłyby świadczyć o jeszcze wcześ-

niejszym ich powstaniu niż to dotychczas udokumentowane, a następnie 

starają się o potwierdzenie tej daty przez Zarząd Główny ZOSP 1 0 . Inną 

formą dokumentowania historii są Izby Pamięci, które czasem przeksz-

tałcają się stopniowo w małe lokalne muzea1 1. Szacunek dla tradycji 

uzewnętrznia się również na inne sposoby. Przed strażnicami spotkać 

można stare, odrestaurowane konne wozy strażackie, które mają wmuro-

wane tabliczki pamiątkowe i są swoistymi pomnikami strażactwa 1 2. 

Pamięć o tradycji to także figurki lub obrazy św. Floriana (i to nie tylko 

stare, ale również współczesne), które znajdują się w każdej strażnicy. 

Równie ważny dla strażaków jest sztandar. Jest on najczęściej darem 

wdzięczności miejscowej ludności dla lokalnej straży. Stałe elementy 

sztandaru zawierają odwołanie do służby Ojczyźnie oraz patrona, św. 

Floriana. Sztandary mają własną tradycyjną kolorystykę: kolor niebieski, 

będący symbolem wody, oraz czerwienie i żółcie, będące kolorami ognia. 

Działania na rzecz zbiorowości lokalnej 

Celem i podstawową funkcją OSP jest gaszenie pożarów i pomoc dla 

ludności podczas klęsk. Straż jest wzywana również w innych sytuacjach, 

9 Podobno nie wszystkie jednostki takie kroniki prowadzą, tak twierdzą druhowie, jed-

nak te jednostki, do których trafiłam, posiadały kronikę. 
10 Tak było z OSP w Dubiecku, które przez lata starało się o potwierdzenie daty powsta-

nia w 1830 r. 
1 1 Na przykład OSP w Kotuniu (województwo mazowieckie) ma własne małe muzeum 

prowadzone przez jedną rodzinę, której wszystkie pokolenia są zaangażowane w dzia-

łalność strażacką. 
12 Taki wóz konny stoi przed strażnicą OSP Małkinia Górna (gmina Małkinia Górna, 

województwo mazowieckie), również w Palikówce (gmina Krasne, województwo pod-

karpackie). 
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gdy trzeba usunąć skutki wichury, gdy wydarzy się wypadek samo-

chodowy, gdy trzeba usunąć gniazdo os, wydostać krowę, która wpadła 

do źle zabezpieczonej studni, lub ściągnąć kota z drzewa. Strażacy 

z miejscowości podmiejskich narzekają na sytuacje, wskazujące na brak 

zrozumienia dla ich działań. Natomiast strażacy wiejscy podkreślają, że 

ich praca jest doceniana przez wiejską społeczność. Wydaje się, że sza-

cunek, jakim cieszą się strażacy na wsi, wywodzi się jeszcze z czasów, 

gdy niewiele było ochotniczych straży na terenach wiejskich, za to pożary 

wybuchały tam częściej i zdarzało się, że straż przyjeżdżała, gdy już nie 

można było nic uratować. Dlatego ludzie na wsi wyżej niż ludzie w mie-

ście cenią sobie istnienie własnej lokalnej jednostki straży. 

Ochotnicze Straże Pożarne, działając w środowiskach lokalnych, 

współpracują najczęściej z innymi instytucjami w gminie, takimi jak ko-

ściół, szkoła czy władza gminna i sołecka. Współpraca z kościołem prze-

jawia się nie tylko poprzez fakt, że większość świąt, rocznic i wszelkich 

strażackich obchodów zaczyna się od mszy świętej, a ksiądz, będący 

często formalnym członkiem jednostki OSP, jest zapraszany na wszystkie 

ważniejsze imprezy. Straż pomaga miejscowej parafii w porządkowaniu 

terenu wokół kościoła, jest również obecna podczas świąt kościelnych. 

Większość strażaków uczestniczy w procesjach Bożego Ciała, na Wiel-

kanoc strażacy w mundurach trzymają straż przy grobie Chrystusa1 3. 

Władze lokalne czy sołeckie niemal zawsze mogą liczyć nie tylko na 

udział strażaków w galowych mundurach w obchodach różnego rodzaju 

świąt czy uroczystościach lokalnych, ale również na ich pomoc podczas 

organizowanych w okresie letnim festynów czy innych imprez maso-

wych. Straż zawsze stawia w pobliżu wóz bojowy z obsadą, zabezpiecza 

parkingi, często również włącza się w program takiego festynu, orga-

nizując dla publiczności pokazy sprawności i sprzętu strażackiego. 

Kiedy w latach 1998-2002 badałam samoorganizację mieszkańców 

w pięciu gminach województwa mazowieckiego, radni z okręgów wiej-

skich podkreślali rolę OSP w organizacji wszelkich robót na wsi. Strażacy 

są tym środowiskiem, do którego w pierwszej kolejności zwraca się radny 

lub sołtys, kiedy trzeba zorganizować wieś do poprawienia drogi, czy 

budowy jakiejś kładki. W miastach lub większych wsiach strażacy po-

rządkują parki i skwery. Gdy wieś nie ma własnej świetlicy, zebrania 

wiejskie często odbywają się w remizach. Ludność wiejska wynajmuje 

13 Jednostka OSP Lotyń przygotowuje na Boże Ciało specjalny ołtarz strażacki. Kiedy 

w 2003 r., z powodu deszczu, ksiądz pominął ołtarz strażacki, zostało to odnotowane 

w kronice OSP z wyraźnym żalem. 
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również odpłatnie sale w remizach na wesela, jest to ciągle jeszcze jedno 

z tradycyjnych źródeł dodatkowych, niewielkich dochodów OSP. Na-
tomiast zabawy ludowe, które były kiedyś tak często organizowane przez 
strażaków zdarzają się dziś w wiejskich remizach już rzadko1 4. 

OSP działają również na rzecz edukacji dzieci i młodzieży, współ-

pracując ze szkołami i przedszkolami, organizując szkolenia z ochrony 

przeciwpożarowej, różne pokazy, Dzień Dziecka w strażnicy. Czasem 
wychodzą naprzeciw współczesnym problemom społecznym. W jednej 

z wsi pod Międzyrzecem Podlaskim, która od niedawna stała się dzielnicą 

miasta, działa nadal OSP „Sołpno". Strażacy wyszli tam z inicjatywą 

stworzenia świetlicy dla dzieci i młodzieży, w ramach przeciwdziałania 

patologiom społecznym. Opracowano projekt „Tęczowe Centrum" i zło-

żono wniosek do Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Za przy-

znane pieniądze wyremontowano pomieszczenie w remizie, przeznaczone 

na świetlicę oraz zakupiono komputery. Dzieci przychodzące do świetli-

cy mogą korzystać na miejscu z komputera, gier planszowych, mają też 

stałe zajęcia. Świetlica z założenia ma być bezpiecznym miejscem, gdzie 

można uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych lub sportowych lub po 
prostu posiedzieć i porozmawiać przy herbacie. 

Najczęściej jednak działalność strażaków na rzecz młodzieży lokalnej 

odbywa się poprzez szkolenia i zajęcia w strażackich drużynach młodzie-
żowych. Przy wszystkich badanych przeze mnie jednostkach istniała 
przynajmniej jedna drużyna młodzieżowa. Młodzieżówki strażackie spo-
tykają się regularnie na różnego rodzaju szkoleniach, organizowanych 
przez bardziej doświadczonych strażaków, odbywają również ćwiczenia 

praktyczne. Młodzież bierze udział w zawodach gminnych, powiatowych 

i wojewódzkich, w różnego rodzaju konkursach wiedzy pożarniczej. 

Drużyny młodzieżowe uczestniczą również często w dodatkowych poza-
lekcyjnych zajęciach sportowych, które organizują strażacy. Tego rodza-

ju działalność straży jest szczególnie ważna w środowiskach wiejskich, 

gdzie oferta dla dzieci i młodzieży jest ciągle jeszcze bardzo uboga. Straż 

dzięki tej działalności zapewnia sobie nową kadrę na przyszłość. Chociaż, 

jak powiedział jeden z prezesów: „Na dziesięciu chłopaków z młodzie-
żówki, przykleja się na stałe trzech. Do straży trafiają przeważnie takie 

14 Rezygnacja z tej formy usług dla ludności wynika z dwóch przyczyn. Remizy za-

zwyczaj nie spełniają wymogów dotyczących sali tanecznej, toalet itd., a straż rzadko 

ma środki finansowe na ich remonty. Drugi problem to konkurencja ze strony profesjo-

nalistów, czyli prywatnych osób otwierających dyskoteki. Owa konkurencja powoduje, 

że coraz mniej młodzieży przychodzi na takie wiejskie zabawy. 
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trudniejsze chłopaki. Tacy, co czegoś szukają, a nie znajdują tego w szko-

le. Tacy, co chcą się sprawdzić, ale do akcji mogą pojechać dopiero, jak 

mają osiemnaście lat i nie wszyscy mogą doczekać tego, wykruszają się 

po drodze". Mimo, iż nie wszyscy młodzi ludzie, którzy ćwiczą w mło-

dzieżowych drużynach, zostają później członkami OSP, to jednak właśnie 

dzięki pracy z młodzieżą OSP trwają w Polsce od ponad stu lat. 

Działalność kulturalna, którą często prowadziły OSP w okresie PRL, 

należy dziś do rzadkości. Właściwie jedyną obecnie, często spotykaną 

formą takiej działalności, są orkiestry dęte, które, mimo iż już od dawna 

nie ma mody na taki typ muzyki, przetrwały. Nie udało mi się natomiast 

znaleźć żadnej jednostki, przy której działałby teatr amatorski, tak często 

spotykana forma działań kulturalnych OSP przed wojną i jeszcze w okre-

sie PRL. Nieliczne są również zespoły ludowe działające przy OSP. 

Wyjątkiem potwierdzającym regułę jest Zespół Ludowy „Puszcza Biała", 

działający przy OSP Brok lub Zespół Wokalny „Mirana", który powołały 

druhny z żeńskiej drużyny OSP Kisielice. Ogólną tendencją jest to, że 

wszelka działalność kulturalna przenosi się do wiejskich lub miejskich 

Domów Kultury, które są instytucjami finansowanymi przez samorządy 

i jako takie zapewniają zespołom lepsze zaplecze lokalowe i finansowe. 

Straż jako uczestnik lokalnego życia politycznego 

Strażacy są nie tylko środowiskiem, do którego odwołuje się gminna 

czy sołecka władza, gdy istnieje konieczność zorganizowania wspólnej 

pracy mieszkańców na rzecz ich wsi. Strażacy są również tym środo-

wiskiem, które aktywnie, na terenach wsi i małych miast, włącza się do 

lokalnego życia politycznego. Wskazuje na to zjawisko analiza Jerzego 

Bartkowskiego, obejmująca wybory samorządowe w gminach wiejskich 

i miejsko-wiejskich w latach 1990-1998, z której wynika, że spośród 

organizacji społecznych (z wykluczeniem partii politycznych) to właśnie 

OSP wystawiało największą liczbę kandydatów do rad gmin 1 5 . Ucze-

stnictwo strażaków w życiu politycznym gminy może mieć pewne pozy-

tywne strony. Przykładem pełnej symbiozy jest nadbużańska gmina Mał-

kinia Górna, gdzie prezesem OSP jest wójt gminy, który w związku z tym 

doskonale rozumie znaczenie jednostki OSP dla gminy i jej potrzeby. 

Taka korzystna sytuacja może zresztą trwać wiele kadencji i to bez wzglę-

du na to, który blok wyborczy wygra wybory, bowiem do straży należą 

zazwyczaj ludzie lokalnie aktywni, o różnych poglądach politycznych. 

1 5 J. Bartkowski, dz. cyt, s. 50-51. 
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Ale może też zdarzyć się, że zaangażowanie strażaków w lokalną politykę 

ma dla ich organizacji negatywne konsekwencje. 

Przykładem takich negatywnych konsekwencji włączenia się straży 

do lokalnej polityki jest jednostka OSP w Broku. Brok jest gminą miej-

sko-wiejską, o liczbie ludności nie przekraczającej trzech tysięcy, od-

daloną od Małkini o kilka kilometrów. Jednostka OSP w Broku ma jeszcze 

przedwojenne tradycje. W okresie PRL przy lokalnej straży jeszcze w la-

tach sześćdziesiątych działał amatorski zespół teatralny, którego dzia-

łalność jednak z czasem wygasła, a w latach osiemdziesiątych strażacy 

powołali do życia zespół ludowy „Puszcza Biała". W drugiej połowie lat 

osiemdziesiątych, dzięki funduszom z Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz 

pracy lokalnych strażaków powstał okazały budynek, w którym znalazło 

się miejsce dla Gminnego Domu Kultury oraz dla strażaków. Zespół ludo-

wy działający przy straży korzystał z pomieszczeń domu kultury, co 

w rezultacie doprowadziło do przeniesienia jego działalności pod opiekę tej 

instytucji gminnej. Przez jakiś czas nie stanowiło to problemu, bowiem 

dyrektorem domu kultury był strażak i jednocześnie kierownik zespołu. Co 

więcej strażacy scedowali własność budynku na gminę, chodziło o wyso-

kie koszty jego utrzymania, które przekraczały możliwości lokalnej jedno-

stki OSP. W 1994 r. burmistrzem Broku został dyrektor domu kultury 

i kierownik zespołu, który już wcześniej został wybrany na funkcję preze-

sa OSP w Broku. Radykalną zmianę sytuacji przyniosły wybory samo-

rządowe w 2002 r., które dotychczasowy burmistrz, prezes OSP, przegrał. 

Od tego momentu zaczęły się problemy. W wyniku działań nowych władz 

dom kultury został zlikwidowany. O sytuacji obecnej opowiada jeden ze 

strażaków, z trzeciego już pokolenia strażackiego w OSP Brok: 

„Kłopoty się zaczęły jak dom kultury został formalnie zlikwidowany. 

Budynek jest komunalny, to zostało skomunalizowane, bo wydawało 

się wtedy, że straż i gmina to jedno, a utrzymanie tego budynku to był 

duży koszt. Teraz jest kłopot utrzymania gotowości wozów. Garaże 

wyziębione i chłopaki tak kombinują, żeby piecykami dogrzać, chociaż 

do kilku stopni powyżej zera. Jakoś tak trwamy. Gmina robi tylko to co 

musi i nic więcej, chociaż nie, nawet tego co musi to nie robi, bo 

dogrzewać musimy (...). Staramy się z tego co już jest coś jeszcze 

uchronić, z tego naszego dorobku. Z orkiestrą się spotykamy i ten nasz 

zespół „Puszcza Biała" jeszcze działa. To wszystko po likwidacji domu 

kultury działa pod opieką straży. Dziś jest tak jak było przed laty, gdy 

nie było w gminie żadnej instytucji kultury i to straż pełniła tę rolę. Taka 

była wtedy potrzeba i to była jedyna wówczas organizacja, która brała 

pod skrzydła te wszystkie zespoły i pełniła wówczas bardzo ważną 

funkcję. A my jesteśmy przykładem, że tak może być do tej pory". 
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Straż, mimo że ma własne kłopoty, przejęła po likwidacji Domu Kul-

tury opiekę nad zespołem „Puszcza Biała". Zespół ten nie rozpadł się, 

chociaż parę osób z niego w związku z zaistniałą sytuacją odeszło. Próby 

odbywają się nadal w pomieszczeniach straży, które zimą są dogrzewane 

piecykami. 

Warto może powiedzieć, że opisana powyżej sytuacja jest niekorzyst-

na dla obu stron. Gmina traci wizytówkę w postaci zespołu ludowego, 

którego repertuar jest zaczerpnięty z rdzennej kultury lokalnej. Podczas 

Dni Broku w poprzednich latach zespół „Puszcza Biała" był żelaznym 

punktem programu. Od dwóch lat Dni Broku uświetniają zespoły folklo-

rystyczne niejako „pożyczone", na przykład w 2004 r. był to zespół 

białoruski. O to mają żal członkowie zespołu, którzy mówią: „Nie zosta-

liśmy zaproszeni, ani w tym ani w ubiegłym roku. Tak jakoś nas nowy 

burmistrz nie lubi. Chociaż gdyby nas poproszono o występ to sądzę, że 

byśmy wystąpili bez względu na to co się dzieje. Bo to dla ludzi przecież. 

Ale nas nie zaproszono. Szkoda, że te wszystkie zatargi tak jakoś wpły-

wają na tę kulturę tu u nas". Gmina nie zaprosiła strażackiego zespołu na 

Dni Broku, ale i strażacy nie mają jakoś serca dla potrzeb gminy. Po-

proszeni o ochronę parkingów podczas Dni Broku odmówili gminie, cho-

ciaż OSP postawiła wóz z załogą w gotowości na czas trwania imprezy. 

Inaczej mówiąc pokazali, że skoro gmina robi tylko tyle, ile musi, to oni 

również. Sytuacja zaistniała w Broku pokazuje, że zaangażowanie się 

straży w lokalną politykę może doprowadzić do tego, że cała organizacja 

postrzegana jest jako pewna opcja polityczna i jako taką traktuje się ją jak 

wroga politycznego. 

Straż trwa nawet bez strażaków 

Bliskie sąsiedztwo Państwowej Straży Pożarnej może spowodować 

obumieranie OSP. Dotyczy to szczególnie średniej wielkości miast, gdzie 

często Państwowa Straż Pożarna przejmuje nie tylko funkcje pełnione 

niegdyś przez OSP, ale również i jej budynki. W takiej sytuacji ochot-

nikom pozostają jeszcze funkcje społeczno-kulturalne. Tak właśnie stało 

się w Ostrowi Mazowieckiej (miasto powiatowe w województwie mazo-

wieckim). Powstanie Państwowej Straży Pożarnej spowodowało, że lo-

kalna jednostka OSP stopniowo przestała być potrzebna do tego podsta-

wowego celu, w jakim ją jeszcze przed drugą wojną światową powołano. 

Trzeba też powiedzieć, że sytuacja taka jest naturalna, co rozumieją sami 

druhowie z OSP. Straż państwowa jest lepiej wyposażona, lepiej przesz-

kolona. Jednak OSP w Ostro wi Mazowieckiej istnieje nadal dzięki coraz 
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lepiej grającej strażackiej orkiestrze dętej. Przed laty orkiestra była tylko 

dodatkiem do OSP, dziś orkiestra to OSP. I - co ważne - wydaje się, że 
jej utrzymaniem jest zainteresowana zarówno straż państwowa, jak i wła-

dze miasta. Orkiestra ta bowiem to pewna wizytówka miasta. Na przy-

kład podczas obchodów 570-lecia nadania praw miejskich utworzono 

barwny korowód historyczny, który prowadziły dwie orkiestry dęte: Ochot-

niczej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej, za którą szła grupa za-

proszonych gości i radnych wraz z burmistrzem, oraz orkiestra z zaprzy-
jaźnionego miasta włoskiego Bremence di Sopra. Jakaś przyjezdna pani, 
stojąca w tłumie, oglądając ostrowską orkiestrę zapytała pana stojącego 

z boku: „To są ci Włosi?" Pan - widocznie miejscowy - odpowiedział jej 

z dumą: „Nie, to są nasi!" 

Na koniec warto podkreślić istotne znaczenie wiejskich OSP, ich tra-

dycji i obecnych działań na rzecz środowisk lokalnych, dla form i treści 
wiejskiej kultury lokalnej. OSP na wsi jest jedyną strażą, a w mieście 

często, choć nie zawsze, występuje obok Państwowej Straży Pożarnej. 

W tym drugim przypadku może to spowodować całkowite odejście od 

pierwotnej funkcji gaszenia pożarów i skupienie się na wąskiej funkcji 

kulturalnej lub edukacyjnej. Na wsi jest inaczej, strażacy nadal są tam 

środowiskiem ludzi aktywnych, na pomoc którego może liczyć radny czy 

sołtys, gdy potrzebna jest praca całej wsi; które organizuje czas pozalek-

cyjny młodzieży, reprezentuje wieś na uroczystościach gminnych i ko-

ścielnych. OSP jest również organizacją, która bierze pod opiekę zespoły 

ludowe, gdy z jakichś powodów instytucje kulturalne gminy nie działają 

tak, jak należy. Straż zatem działa nie tylko jako instytucja ratująca 

ludzkie życie i mienie w sytuacjach zagrożenia pożarem, ale jest również 

kołem ratunkowym dla kultury wiejskiej. 

The Voluntary Fire Guard in the Service of Local Culture - Yesterday, Today 

and Tomorrow 

The article is an introductory report on the conducted quality research on the role played 

by voluntary fire guards (OSP) in the local communities in the eaily 21 s t century. The 

point of departure was the assumption that on the one hand OSP have their own culture 

inside their organisation, which is a part of the local culture, and on the other 

- that they actively exert an influence on the local surroundings. The research has led to 

the conclusion that today OSP are focusing on putting out fires and their activities are 

primarily geared at efficiency and knowledge in fire protection and building a sense of 

solidarity and identity among the fire guard. In cities where there is a professional fire 

guard. volunteers often focus on training and cultural activities. In rural areas volumary 

fire guards are of great significance in activating the inhabitants - directly or through 

participation in activities of other institutions and organisations of the commune. 


