
Na powitanie

Cisza nocna pokryła zaułki
Ostatniego przechodnia zamilkł krok,

Domy, domki, tchnień ludzkich 
przytułki,

W zwój całunów pootulał mrok.
Wewnątrz ludzka gromada spoczywa,
Niech spoczywa! Nie budźcie jej... cyt
Brzask poranny z legowisk ją zrywa,

By odwieczny bój wiodła o byt.

Cisza w koło, ponura, tajemna,
Śpi niewiasta, śpi dziecię i mąż,
W tem gdzie linja wiązania tkwi 

ciemna,
Wąski płomyk przeleciał jak wąż,

Przebiegł, zniknął i znowu wypływa
I znów skrył się, jak gdyby czuł lęk,
Nagle buchnął! I okrzyk się zrywa

„Gore”! „Gore”! i szlochy i jęk!

I głos dzwonu żałośnie zadzwoni
I rozpacznie przemignie się twarz,

Słychać tętent, zgiełkliwy bieg koni,
Ochotnicza nadbiega już straż.

Jako słońca łśnią kaski wśród nocy,
Staw drabinę! Daj topór! Lin zwój!
„Boże! Boże nie poskąp im mocy,

Niech zwycięski ze złem stoczą bój”!

Pochwycili się z piekłem za bary,
Pędzą z wężów dławiącą go ciecz.

Strażak  (fragment)

Stoi strażak wciąż na wieży,
Czy w noc ciemną- czy to w dzień,

Patrzy - gdzie się ogień szerzy,
Ten wróg ludzkich ciał i mień.

Skoro ujrzy w dymu toni,
Albo w ogniu bratni dach,

Wnet na alarm szybko dzwoni,
Budząc w mieście, popłoch, strach.

A do ognia zaraz społem
Ochotnicza pędzi brać, 

By uporać się z żywiołem
I ratunek bliźnim dać.

I nie tracąc ani chwili,
Swój ofiarny pełni czyn...
Już wracają!.. zwyciężyli!
Widać to z wesołych min.

Autor anonimowy

„Weź strażaka, gdy żądasz ofiary,
Lecz od domostw, złoczyńco, idź 

precz!
Precz od progów, od ludzkiej siedziby,
Człowieczeństwa najsroższy tyś wróg,

Precz”!
Złamany, ujęty, jak w dyby,

Straszny żywioł u dzielnych legł nóg.

Wam to głoszę, coście przybyli,
Do Brodnicy z miast, ziemic i głusz,
Wam to śpiewam, o drodzy, o mili
I wam wieniec rad uwićbym z róż.
Wy bronicie nasz kraj od zagłady,
By nie zżarła płomienna go toń,
Do was ciche i szare gromady,

Matka-Polska wyciąga swą dłoń.

Strażacy z OSP w Brodnicy po zawodach wojewódzkich w Toruniu w roku 1954.

10.45 -  Zbiórka uczestników uroczystości na placu KP PSP w Brodnicy, ul. Sienkiewicza 23
11.00 - Uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej jubileuszowi 150-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Brodnicy (ul. Sienkiewicza 23, teren KP PSP w Brodnicy; składanie okolicznościowych wiązanek)
11.30 - Uroczysty przemarsz z placu KP PSP w Brodnicy do Kościoła Farnego w Brodnicy
12.00 - Msza św. z okazji Powiatowych i Miejsko-Gminnych Obchodów Dnia Strażaka w Kościele Farnym pw. Św. Katarzyny 
w Brodnicy
13.00 - Uroczysty apel z okazji Powiatowych i Miejsko-Gminnych Obchodów Dnia Strażaka 
(Duży Rynek w Brodnicy)
14.30 - Pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej (Duży Rynek w Brodnicy)
15.30 - Poczęstunek w restauracji „U Bosmana” (ul. Sądowa, Brodnica)

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:

godz. 9-14. Dzień otwarty w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Brodnicy. ul. Sienkiewicza 23. (siedziba KP PSP w 
Brodnicy)
godz. 16- 19 Pokazy oraz prezentacja sprzętu ratowniczego Komendy Powiatowej PSP w Brodnicy. Plac przy Pałacu Anny 
Wazówny
8.05    godz. 17  Promocja książki pt. „Rycerze Św. Floriana – Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodnicy” Jerzego 
Wultańskiego oraz prezentacja kronik dotyczących Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodnicy.  Sala Wielka Pałacu Anny 
Wazówny

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI W DNIU 10 MAJA 2012 R. 
Z OKAZJI POWIATOWYCH I MIEJSKO-GMINNYCH OBCHODÓW DNIA STRAŻAKA 
W DNIU JUBILEUSZU 150-LECIA OSP W BRODNICY ORAZ 
20-LECIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Idźcie dalej ofiarną swą drogą,
Ramię w ramię, czy prostak, czy pan,
Przez was siły Ojczyzny się wzmogą,

Kwieciem wzejdzie szczerniały jej łan.
Niechaj radość wam w sercach myśl 

nieci,
Że z was każdy nam bliski, że nasz,

Ukochane Macierzy wy dzieci
Bohaterska ochotnicza, straż.

Wł. Buchner

„Przegląd Pożarniczy”



przedwojennymi motocyklami. Liczyła 
59 członków.
   W związku ze zbliżającym się 
frontem w dniu 19 stycznia 1945 
roku ewaluowano na zachód dwa 
wozy bojowe, dwie przyczepy z 
motopompami, dwa motocykle i 
około 200 m węży wraz z załogą 
liczącą 15 strażaków. Dojechano 
tylko do Grudziądza, gdzie pojazdy 
wraz z wyposażeniem przeka-
zano miejscowej Zawodowej Straży 
Pożarnej. Brodniccy druhowie byli 
w Grudziądzu do 6 marca 1945 r., 
przetrwali oblężenie i po zakończeniu 
walk o to miasto, powrócili bez 
sprzętu do Brodnicy.
   W dniu 21 stycznia 1945 roku 
czerwonoarmiści zajęli nasze miasto. 
Urządzili oni w remizie na Starym 
Placu Szkolnym stajnię dla koni, a w 
niewykończonym garażu – kuźnię. 
Brodniccy strażacy mogli dopiero 
po udostępnieni tych pomieszczeń 
przystąpić do kompletowania sprzętu. 
Pierwszym pojazdem było auto os-
obowe, które własnymi siłami przero-
bili i dostosowali do celów gaśniczych. 
Przystosowali też przyczepkę do 
holowania sprzętu. Dopiero w roku 
1956 brodniccy strażacy otrzymali, w 
pełnym tego 
słowa znacze-
niu, pierwszy 
wóz bojowy. W 
następnych la-
tach otrzymano 
nowy sprzęt 
gaśniczy oraz 
pojazdy.
   W roku 1945 
powołano 
w Brodnicy 
I Brodnicką 
Drużynę 
Pozaszkolną 
ZHP im. 

Jubileusz OSP 
w Brodnicy 
1862-2012

Plagą średniowiecznych miast, a do 
nich należała Brodnica, były pożary. 
Szybkość ich rozprzestrzeniania się 
ułatwiała zwarta zabudowa, wąskie 
uliczki oraz drewniane budownictwo, 
a także brak odpowiednio przeszkolo-
nej straży pożarnej. 

Istniały już wówczas pewne przepisy 
przeciwpożarowe. 
Do nich należał obowiązek gasze-
nia w mieście otwartych źródeł 
światła (kaganki, świece, żagwie) 
po godzinie 22.00. kontrolował to 
stróż nocny. Zapewne w gmachu 
ratusza przechowywano sprzęt 
przeciwpożarowy. Dokładne o nim 
dane pochodzą dopiero z roku 
1772. w spisanym wówczas pro-
tokole wymieniono jedną sikawkę 
miedzianą, 15 sikawek drewnianych, 
10 skórzanych worków oraz 3 beczki 
na płozach do transportowania wody. 
Następna wiadomość pochodzi z 
połowy XIX wieku. Podano wówczas, 
że około 1850 roku cechy sukienników 
i szewców musiały utrzymywać sprzęt 
ppoż. w stałym pogotowiu.
   Sytuacja zmieniła się, kiedy w 

Brodnicy powołano Ochotniczą Straż 
Pożarną w dniu 1 kwietnia 1862 roku. 
Z biegiem lat wzbogacała się ona w 
nowy sprzęt: w roku 1864 otrzymała 
ona trzecia sikawkę, a w roku 1885 
– czwartą, w 1896 r. zakupiono 
12-metrową wysuwaną drabinę, w 
1910 roku – konny wóz strażacki. 
Dla OSP wybudowano przy murach 
miejskich na Starym Placu Szkolnym 
5 remizę.
   W okresie międzywojennym 

zmodernizowano urządzenia i 
sprzęt gaśniczy. Zakupiono dwa 
motocykle, w tym jeden z wózkiem 
bocznym („przyczepką”), samochód 
strażacki, samochód 6-osobowy 
oraz motopompę „Silesia”. Powołano 
oddział żeński oraz Ochotniczą Straż 
Pożarną Brodnica II. W roku 1939 
Straż brodnicka wyposażona była w 
nowoczesny sprzęt i liczyła 52 dobrze 
wyszkolonych druhów.
   Na początku września 1939 r., po 
wycofaniu się oddziałów Wojska 

Polskiego oraz policji, 
a przed wkroczeniem i 
objęciem władzy przez 
Niemców, strażacy-
ochotnicy pełnili na 
terenie miasta służbę 
porządkową.
   Podczas drugiej wojny 
światowej Ochotnicza 
Straż Pożarna działała 
nadal. W tym czasie 
rozbudowano na 
Starym Placu Szkolnym 
remizę. OSP wzbogaciła 
się o nowy sprzęt. 
Dysponowała pięcioma 
samochodami, dwiema 
przyczepkami z moto-
pompami oraz dwoma 

Tadeusza Kościuszki. Po podziele-
niu jej na dwa plutony, drugi z nich 
przekształcony został w drużynę 
pożarniczą. Od roku 1947 była VIII. 
Harcerską Drużyną Pożarniczą im. 
Tadeusza Kościuszki. Liczyła do 30 
druhów. Rozwiązana została z dniem 
1 listopada 1948 r.
   Rola OSP zmalała, kiedy w roku 1976 
powołana została Zawodowa Straż 
Pożarna. Zajmowała ona początkowo 
remizę przy Starym Placu Szkolnym 5, 
później  - w 1977 r. – otrzymała now-
owzniesiony dla niej obiekt przy ulicy 
Sienkiewicza 23.
   Ochotnicza Straż Pożarna działa w 
Brodnicy nadal. Nie bierze jednak 
udziału w akcjach gaśniczych i nie 
posiada sprzętu. Jej działalność ogran-
icza się do prewencji oraz okresowych 
zbiórek. Nadal organizuje wśród dzieci 
i młodzieży konkursy o tematyce 
przeciwpożarowej. Członkowie 
OSP, lub wystawiony przez nich 
poczet sztandarowy, uczestniczy w 
uroczystościach państwowych oraz 
kościelnych. 

Jerzy Wultański

Druhowie z Ochotniczej  Straży Pożarnej w Brodnicy w 1928 roku.  Motor prowadzi prezes 
Zarządu OSP – Bolesław Słoszewski

Zarząd i członkowie OSP w Brodnicy przed remizą na Starym Placu Szkolnym. Lata 30- te

W listopadzie 1986 r. OSP Brodnica 
opuściła swoją dawną siedzibę przy 
Starym Placu Szkolnym i przeniosła 
się do pomieszczenia Zawodowej 
Straży Pożarnej przy ul. Sienkiewicza 
23, obecnie Wydział Zarządzania Kry-
zysowego Spraw Obronnych i Obrony 
Cywilnej Starostwa Powiatowego. 

Tu również  ma swoją 
siedzibę – biuro Zarządu 
Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej w Brodnicy. 
Pomieszczenie przydzielone 
dla OSP Brodnica w którym 
mieściła się również 
dyżurka Zawodowej Straży 
Pożarnej powstało na bazie 
dawnego pomieszczenia 
gospodarczo-socjalnego. 
Po niedługim czasie nie 
nadawało się jednak do 
użytku. Spotkania szko-
leniowe i walne zebrania 
odbywały się w stołówce, 
która była również salą 
wykładową Zawodowej 
później Państwowej Straży 
Pożarnej. Dokumenty, 

pamiątki, kroniki, sztandary  oraz 
inne archiwalia przechowywano w 
domach strażaków. Tam też odbywały 
się  zebrania zarządu OSP. Po roku 
2001 nastąpił długi okres starań o 
nową siedzibę dla ochotniczej straży. 
Ostatecznie w styczniu 2004 roku, w 
ramach dzierżawy, druhowie otrzy-
mali lokal Brodnickiego Towarzystwa 

Gniazdo druhów

Nakładem brodnickiego wydawnict-
wa Multi na rynku księgarskim ukazała 
się książka Jerzego Wultańskiego  pt. 
„Rycerze świętego Floriana”. Promocja 
odbędzie się 8 maja na Sali Wielkiej 
Pałacu Anny Wazówny.

Nie jest to pierwsza publikacja autora 
dotycząca brodnickich strażaków. 
Wcześniej temat ten Jerzy Wultański 
poruszał również na łamach wielu 
czasopism lub też poświęcał straży 
osobne rozdziały w swych książkach. 
Z okazji zbliżającego się jubileuszu 
150- lecia powstania OSP w Brodnicy 
napisał zupełnie nową pracą. Mając 
osobisty szacunek do trudnej pracy 
strażaka, we wstępie książki 
napisał m.in.
Chociaż przyszłość należy do 
Państwowej Straży Pożarnej, 
zawsze gotowej do akcji i 
wyposażonej w nowoczesny 
sprzęt, pamiętać należy 
o strażakach ochotni-
kach, którzy przez wiele 
dziesięcioleci, narażając 
siebie, nieśli pomoc in-
nym w myśl dewizy: Bogu 
na chwałę – bliźniemu z 
pomocą.
Praca liczy blisko 90 stron i 
została podzielona na sie-
dem rozdziałów ujmujących 
temat począwszy od 
założenia w 1862 roku 
ochotniczej straży pożarnej 
w Brodnicy, po czasy 
współczesne. Książka jest 
bogato ilustrowana, a jej 
zaletą w tej dziedzinie 

Rycerze od pożarów
jest pokazanie czytelnikowi, jakim 
dokładnie sprzętem posługiwali 
się strażacy w przeszłości. Z książki 
można dowiedzieć się  też, jakie 
poważne pożary trawiły Brodnicę w 
przeszłości, jaki był  wkład strażaków 
w obchody ważnych uroczystości 
w mieście, jak świętowano kolejne 
ważne rocznice powstania OSP, oraz 
czym zajmowali się strażacy, kiedy 
nie uczestniczyli w akcjach bojowych. 
Publikację zamyka wykaz sylwetek 
strażaków z OSP w Brodnicy.

Paweł Stanny 

2

Budownictwa Społecznego  przy ul. 
Nad Drwęcą 1 – obok Targowiska 
Miejskiego. To właśnie tam znajduje 
się dziś siedziba OSP w Brodnicy.

Zygmunt Krzemiński 



Wiadomo, że od dawna Ochotnicza 
Straż Pożarna nie zajmuje się gaszeni-
em pożarów. Jakie zadania stoją dziś 
przed wami  ?

Nasza rola koncentruje się 
przede wszystkim na udziale w 
uroczystościach patriotycznych, religi-
jnych i państwowych. Organizujemy 
turnieje wiedzy pożarniczej, konkursy 
plastyczne. Raz do roku uczestniczymy 
w zawodach wędkarskich i strzelec-
kich oraz w obchodach dnia strażaka 
na szczeblu gminnym i powiatowym. 
Zdecydowana większość druhów jest 
dziś w starszym wieku. Staramy się 
więc głównie podtrzymywać tradycje 
naszej straży.

Pamięta Pan czasy, kiedy do akcji 
wyjeżdżali druhowie ze straży ochot-
niczej ?

Do czasu powołania zawodowej 
straży państwowej w 1976 roku, 
uczestniczyliśmy we wszystkich 
akcjach ratowniczo-gaśniczych. Nasza 
jednostka liczyła ponad pięćdziesięciu 
członków. Największy pożar jaki 
pamiętam w Brodnicy miał miejsce 
bodaj w 1953 roku na ulicy Paderews-
kiego. Gasiliśmy też pożar drewni-
anego baraku na Michałowie. Spalił 
się on całkowicie, ponieważ wodę 
musieliśmy brać aż Drwęcy z okolic 

tartaku. Uczestniczyliśmy również w 
gaszeniu pożaru prasowanej słomy 
przy Lasku Miejskim. Akcja trwała 
wtedy prawie 24 godziny. Trzeba 
było palenisko rozgarniać, bo paliło 
się także wewnątrz zwojów słomy. 
Pamiętam dobrze gaszenie lasu w 
okolicach Drużyn. Była to akcja o tyle 
niebezpieczna, że znajdowały się tam 
niewypały, które wybuchały od ognia. 
Wiele było akcji wyjazdowych poza 
Brodnicę, np. do pożaru klasztoru w 

Jabłonowie. 

Wasza praca nie polegała 
wyłącznie na gaszeniu 
pożarów. Mieliście też pewnie 
inne zadania ? 

Tak i to równie trudne. 
Wyjeżdżaliśmy np. do top-
ielców. Niestety, zazwyczaj 
pojawialiśmy się po zdarze-
niu, bo zanim nas zawiado-
miono i przyjechaliśmy, 
było po wszystkim. Bodaj 
w jednym tylko przy-
padku udało się człowieka 
uratować. Wyjeżdżaliśmy też 
na akcje powodziowe. Z lat 
pięćdziesiątych pamiętam 
całonocną akcję polegającą 
na faszynowaniu brzegów 
Niskiego Brodna. Poziom 
wód jeziora podniósł się tak 
mocno, że istniało poważne 

niebezpieczeństwo przerwania tamy 
przy młynie i zalania miasta.  

Dziś strażacy z Państwowej Straży 
Pożarnej mają nowoczesny sprzęt 
ratowniczo-gaśniczy. Czym 
dysponowała straż ochotnicza ?

Faktycznie, nie ma porównania. 
Państwowa straż ma dziś bardzo 
nowoczesny sprzęt. Pamiętam, 
że nasz pierwszy wóz pożarniczy 

otrzymaliśmy w 1956 roku. Był on 
wyposażony w autopompę i posiadał 
zbiornik wodny. Nie był on tak 
doskonały, jak te dzisiejsze wozy. Tu 
jako ciekawostkę dodam, że zaraz po 
wojnie strażaków wzywano niekiedy 
poprzez trąbki alarmowe. Pamiętam 
to dobrze, ponieważ mój ojciec był 
naczelnikiem straży i tak go wzywano 
na akcję.

Czyli ktoś biegał po ulicy i trąbił ?

Strażacy mieszkali przeważnie blisko 
Starego Placu Szkolnego, gdzie 
mieściła się przez bardzo długie lata 
siedziba naszej straży. Dużo osób 
mieszkało np. na Przykopie, Grun-
waldzkiej i Kilińskiego. Kiedy dotarł 
sygnał o pożarze, goniec leciał do 
domów, wpadał do klatki schodowej 
i trąbił wzywając zamieszkujących 
w domu strażaków do pożaru.  
Wynikało to z różnych przyczyn. Po 
wojnie różnie bywało z prądem, z 
pomocą którego uruchamiano syreny 
alarmowe. W czasie okupacji jedna 
taka syrena była na Dużym Rynku 
w miejscu w którym kiedyś działał 
hotel. Druga była u szklarza na rogu 
Starego Placu Szkolnego i trzecia na 
tym samym placu na wieży. Działania 
wojenne przetrwała jedna syrena na 
placu szkolnym i kiedy nie było prądu, 
powiadamiano trąbką alarmową. To 
może wydać się dziwne, ale w razie 
alarmu ludzie zbierali się niezwykle 
szybko. Kiedy pożary wybuchały w 

nocy, druhowie przybiegali do akcji 
nawet w piżamach.

To telefonów nie używano ?
 
Były, ale nie zaraz po wojnie. Telefon 
był tylko w komendzie, a po godzinie 
piętnastej, był przełączany do mnie 
do domu, czyli do ojca. Tak więc w 
domu zawsze ktoś musiał przebywać 
i czuwać. 

Uważa Pan, że ochotnicza straż dobrze 
zapisała się w pamięci brodniczan ?
W moim odczuciu nasza ochotnicza 
straż zapisała piękne karty w historii 
Brodnicy. Cieszyła się poważaniem 
wśród społeczeństwa.  Przykładem 
mogą być spontaniczne zachow-
ania brodniczan na zawodach 
pożarniczych w których braliśmy 
udział. Witano nas zawsze oklaskami.

Dziś o bezpieczeństwo brodniczan i 
mieszkańców regionu dba zawodowa 
PSP. Jak układa się wam współpraca z 
waszymi następcami ?
Współpraca układa się bardzo dobrze. 
Jeśli cokolwiek byśmy potrzebowali, 
PSP służy nam zawsze wszechstronną 
pomoc. 

Dziękuję za rozmowę

Niewątpliwie ważnym śladem 
uroczystościach związanych ze 150. 
rocznicą założenia OSP w Brodnicy 
będzie tablica pamiątkowa. Zapro-
jektowana przez Marię Mełnicką 
zawiera symbolikę związaną zarówno 
z Ochotniczą Strażą Pożarną, jak też 
Państwową Strażą Pożarną w Brod-
nicy, która w bieżącym roku obchodzi 

Z okazji 150. rocznicy powstania 
w Brodnicy Ochotniczej Straży 
Pożarnej, powstanie specjalny med-
al okolicznościowy o średnicy 58-60 
mm. Projekt wykonała plastyczka 
UM w Brodnicy Maria Mełnicka, a 
wykonanie zlecono firmie Metal 
Grafika z Torunia. Medale w ilości 

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH 
STRAŻY POŻARNYCH RP

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodnicy

Marian Kuczyński   Prezes Zarządu
Zygmunt Krzemiński  Wiceprezes
Artur Jarzembowski   Sekretarz Zarządu
Roman Kopistecki   Skarbnik Zarządu
Dariusz Cichacki   Członek Zarządu
Romuald Dąbrowski  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodnicy (stan z 2012 r.)

Franciszek Błażejewski, Marcin Boniecki, Dariusz Cichacki, Artur Jarzembowski, 
Henryk Konkolewski, Marian Kuczyński, Zygmunt Krzemiński, Konrad Kozłowski, 
Roman Kopistecki, Romuald Dąbrowski, Grzegorz Kulaszewski, Mariusz Klakus, 
Jarosław Mucha,
Władysław Szymura, Kazimierz Wiśniewski, Stefan Wojciechowski, 
Jan Wojciechowski,
Marcin Wardowski, Michał Ziemlewski, Patryk Żbikowski, Ks. Wiesław Pacak 
Kapelan Powiatowy OSP, Piotr Bielicki, Wojciech Moczkowski.

Strażacy z OSP w Brodnicy podczas zawodów z 2001 roku. W 
mundurze galowym naczelnik OSP w Brodnicy, nieżyjący już 
druh Bolesław Markowski.

Przyczyna pożaru

- Nie wiesz z jakiej przyczyny spaliła 
się ta fabryka akcyjna?
- Prawdopodobnie ze wstydu, że już 
od paru lat nie daje dywidendy.

Ofiara losu

W miasteczku rozległy się dzwonki 
alarmujące.
Strażak zrywa się od stołu i mówi do 
żony:
Pali się! Musze pędzić do ognia!
-    Ty masz zawsze jakieś rozrywki, 
tylko ja muszę wiecznie siedzieć w 
domu – odpowiada małżonka.

Często żałuje

-Trzeba wam wiedzieć, moi panowie, 
że ja raz uratowałem z ognia płonącą 
kobietę.
      - To istotne bohaterstwo.
Ale musze też przyznać się szczerze, 
że nieraz żałowałem tego czyny.
-Czyżby? Dlaczego?
- Bo się z nią później ożeniłem

3
Kiedy trąbka wzywała do akcji

Humor 
ogniowy

Bezradny

- Kiedy najbardziej doświadczony 
strażak staje się bezradny?
-  Gdy żona jego zapali się do nowej 
sukni i kapelusza.

 Opublikowano na podstawie źródeł 
przedwojennych

25- lecie powstania. Tablica 
znajdzie swe miejsce w pobliżu 
budynku głównego KP PSP 
przy ulicy Sienkiewicza 23. Jej 
odsłonięcie zaplanowano na 
10 maja.
                                                     (sta)

Pamięci brodnickich strażaków Rocznica utrwalona w mosiądzu

100 sztuk wybite zostaną w mosiądzu 
o grubości 2-3 mm. Zamówiono do 
nich także stosowne etui. Medale 
otrzymają członkowie Ochotniczej  
Straży Pożarnej w Brodnicy oraz 
osoby zasłużone dla brodnickiego 
pożarnictwa.
                                                                   (sta)
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Z Marianem Kuczyńskim prezesem Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodnicy rozmawia Paweł Stanny



XX LAT PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 
W REJONIE I POWIECIE BRODNICKIM

4

Rok 2012 dla wszystkich strażaków 
jest rokiem jubileuszu 20-lecia 
powstania Państwowej  Straży 
Pożarnej (PSP). 

Na przełomie lat osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych zauważono 
potrzebę radykalnych zmian w 
systemie ochrony przeciwpożarowej 
związaną m.in. ze zmianami us-
trojowymi, politycznymi, a także 
gospodarczymi których skutkiem był 
wzrost różnego rodzaju zagrożeń. 
Intensywne prace przedstawicieli 
komend straży pożarnych, szkół 
pożarniczych, związków zawodow-
ych, a także środowisk naukow-
ych oraz powołanego w kwietniu 
1991 r. Zespołu do Zorganizow-
ania Państwowej Straży Pożarnej, 
zaowocowały opracowaniem i skiero-
waniem do Sejmu projektów dwóch 
ustaw: o ochronie przeciwpożarowej 
i o Państwowej Straży Pożarnej. 
Skutkiem tych działań 1 lipca 1992 r. 
powstała Państwowa Straż Pożarna 
jako zawodowa, umundurowana i 
wyposażona w specjalistyczny sprzęt 
formacja przeznaczona do walki z 
pożarami, klęskami żywiołowymi i in-
nymi miejscowymi zagrożeniami. 
Dla rejonu brodnickiego wejście w 
życie ustawy powołującej Państwową 
Straż Pożarną spowodowało szereg 
istotnych zmian organizacyjnych. 
Komenda Rejonowa Straży Pożarnych 
stała się Komendą Rejonową 
Państwowej Straży Pożarnej, której 
kierownictwo i jednocześnie funkcję 
Komendanta Rejonowego PSP 
powierzono kpt. poż. inż. Bogdanowi 
Sowińskiemu ówczesnemu Ko-
mendantowi Rejonowemu Straży 
Pożarnych i zarazem Komendantowi 
Zawodowej Straży Pożarnej. Na mocy 
tej samej ustawy jako wyodrębnioną 
jednostkę organizacyjną powołano 
Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą, która 
składała się z dowództwa i jednostki 
taktycznej dzielonej na sekcje oraz 
zastępy. 

Nowe wyzwania

Wprowadzone ustawy oprócz reor-
ganizacji ochrony przeciwpożarowej 
nakreśliły nowy zakres zadań 
przewidzianych dla straży pożarnej. 
Pojawiło się wówczas m.in. ratown-
ictwo techniczne i chemiczne. Były 

to dziedziny nowe, 
wymagające nie 
tylko doposażenia 
sprzętowego, ale 
przede wszystkim 
szkoleń i ćwiczeń 
doskonalących dla 
dopiero co mianow-
anych strażaków 
Państwowej Straży 
Pożarnej. Już w 
sierpniu 1993 roku 
życie zweryfikowało 
umiejętności brod-
nickich strażaków 
w nowych dziedz-
inach ratownictwa, 
kiedy to otrzymali 
zgłoszenie o wycieku 
acetonu z beczek 
przewożonych 
na samochodzie 
ciężarowym. Dzięki 
profesjonalnym 
działaniom szybko 
udało się zażegnać 
zagrożenie o 
czym informowała 
toruńska prasa.
 Pierwsze lata w Komendzie Re-
jonowej PSP w Brodnicy skupiały 
się na dostosowaniu wyposażenia 
sprzętowego do nowych zadań 
nałożonych wspomnianymi ustawami. 
Kolejnym krokiem w nowych struk-
turach ochrony przeciwpożarowej 
w Polsce była budowa systemu 
ratowniczo-gaśniczego tworzącego 
jednolity i spójny układ, skupiający 
powiązane ze sobą różne podmioty 
ratownicze. Potrzeba ujednolicenia 
działań o charakterze ratowniczym 
realizowanych w sytuacjach zagrożeń 
życia, zdrowia, mienia lub środowiska, 
podejmowanych przez Państwową 
Straż Pożarną i inne podmioty 
ratownicze (głównie Ochotniczą 
Straż Pożarną) spowodowała zafunk-
cjonowanie w roku 1995 Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
(KSRG) stanowiącego integralną 
część bezpieczeństwa wewnętrznego 
państwa. Komenda Rejonowa PSP 
stała się organizatorem KSRG, a jego 
trzon tworzyła Jednostka Ratowniczo-
Gaśnicza PSP w Brodnicy oraz 7 
jednostek OSP w Górznie, Grążawach, 
Jabłonowie, Nieżywięciu, Strzygach, 
Świedziebni i Zbicznie. W roku 1997 
uzupełniono system na poziomie 
rejonu o kolejne 3 jednostki OSP w 

Długim, Osieku oraz 
Zgniłobłotach. 
Z dniem 15 maja 1996 
roku na stanowisko 
Komendanta Re-
jonowego PSP został 
powołany st. kpt. inż. 
Marek Wałdowski do-
tychczasowy Dowód-
ca Jednostki Ratown-
iczo – Gaśniczej PSP 
w Brodnicy. Kolejne 
zmiany organiza-
cyjne wprowadza  z 
dniem 1 stycznia 
1999 roku reforma 
administracyjna kraju. 
Stanowisko Komen-
danta Rejonowego 
PSP zmienia nazwę 
na Komendanta 
Powiatowego PSP w 
Brodnicy. Reforma ta 
wprowadza również 
istotną zmianę w 
obszarze chronio-

nym. Do powiatu rypińskiego zostaje 
przypisana należąca dotychczas do 
rejonu brodnickiego gmina Wąpielsk 
na terenie której działa jednostka 
KSRG OSP w Długim, natomiast 
powiat brodnicki „otrzymuje” gminę 
Brzozie leżącą dotychczas w rejonie 
Nowego Miasta Lubawskiego z prężną 
jednostką wchodzącą również w 
struktury KSRG – OSP w Brzoziu. 
Sukcesywnie polepsza się stan 
wyposażenia w pojazdy pożarnicze, 
komenda pozyskuje nowoczesne 
pojazdy specjalistyczne w tym podest 
pożarniczy PMT-210D na podwoziu 
Volvo.

Wspólnie można więcej

Na przełomie roku 1999 i 2000 
następuje zintensyfikowanie 
działań związanych z organizacją i 
wdrażaniem ratownictwa medycz-
nego w ramach Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze 
powiatu.
Wychodząc naprzeciw nowym zada-
niom stawianym przed Państwową 
Strażą Pożarną Komendant Powia-
towy w porozumieniu ze Starostą 
Brodnickim podjął decyzję o stworze-
niu Zintegrowanego Stanowiska 
Kierowania (ZSK) pełniącego rolę 
Centrum Powiadamiania Ratun-
kowego i Powiatowego Stanowiska Ki-
erowania Państwowej 
Straży Pożarnej. 
Do głównych 
zadań stanowiska 
miało należeć m.in. 
koordynowanie i 
zarządzanie siłami i 
środkami ratownic-
zymi powiatu oraz 
współpraca i koordy-
nacja działań pode-
jmowanych przez 
poszczególne służby.
Zintegrowane Stanow-
isko Kierowania 
Powiatu Brodnickiego 
uruchomiono 2 lipca 
2001 roku i funkcjonu-
je do dnia dzisiejszego 
łącząc pracę dys-
pozytora Państwowej 
Straży Pożarnej oraz 
dyspozytora medyc-
znego.

Obecnie Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej w Brod-
nicy liczy 56 etatów funkcjonariuszy 
w tym 6 oficerów, 17 aspirantów, 22 
podoficerów i 11 szeregowych oraz 1 
etat korpusu służby cywilnej i 2 etaty 
pracowników na stanowiskach po-
mocniczych. Na wyposażeniu posiada 
łącznie 9 pojazdów samochodowych, 
w tym m.in. samochody gaśnicze i 
operacyjne, samochód ratownictwa 
technicznego oraz podnośnik hydrau-
liczny. 
Komenda Powiatowa PSP w Brod-
nicy organizuje Krajowy System 
Ratowniczo – Gaśniczy, który ma na 
celu ochronę życia, zdrowia mienia 
i środowiska powiatu brodnickiego. 
Strukturę tego Systemu w powiecie 
brodnickim uzupełnia dodatkowo 11 
jednostek OSP, specjaliści do spraw 
ratownictwa, oraz podmioty włączone 
do systemu w drodze umów cywilno-
prawnych, posiadające specjalistyczny 
sprzęt pomocny przy działaniach 
ratowniczo-gaśniczych.
 XX lat Państwowej Straży 
Pożarnej na obszarze rejonu oraz 
powiatu brodnickiego, w związku 
z szerokim wachlarzem nowych 
dziedzin którymi została obdarzona 
nasza służba, to przede wszystkim 
ciągle rosnąca liczba interwencji 
ratowniczych innych niż pożary, która 
na przestrzeni tych lat zwiększyła się 
ponad 15 krotnie (z 28 w 1993 r. do 
421 w roku 2011). Całokształt działań 
kierownictwa Komendy przez te lata, 
to w głównej mierze intensywne 
działania związane z doposażaniem 
sprzętowym w nowoczesne 
urządzenia ratownicze oraz ciągłe 
doskonalenie strażaków w zakresie 
nowych technik ratowniczych, co 
w konsekwencji ma się przełożyć 
na jeden główny cel, czyli zapewnie 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa 
mieszkańcom Naszego Powiatu.

mł.bryg. Piotr Rutkowski
Zastępca Komendanta Powiatowego 
PSP w Brodnicy

Rok 2007 przyniósł kolejne zmiany 
w funkcjonowaniu Komendy. Z 
dniem 1 lutego został wprowadzony 
nowy regulamin organizacyjny oraz 
regulamin pracy i służby. W wyniku 
tych zmian do Jednostki Ratowniczo-
Gaśniczej przesunięte zostają do-
datkowe etaty, a ich łączna liczba po 
zmianach wynosi 44.  Po przejściu na 
zaopatrzenie emerytalne st.bryg. inż. 
Marka Wałdowskiego z dniem 1 maja 
2008 r., na stanowisko Komendanta 
Powiatowego powołany został st. kpt. 
mgr inż. Waldemar Szrull i funkcję tę 
pełni do dnia dzisiejszego.

Sprzętu przybywa

Nowy Komendant skupił swoje 
działania na doskonaleniu funkc-
jonowania KSRG na poziomie powiatu 
brodnickiego. W roku 2008 system 
został wzmocniony kolejną jednostką 
z terenu gminy Zbiczno – OSP w 
Pokrzydowie, łącznie w skład KSRG 
powiatu brodnickiego wchodzi już 11 
dobrze wyposażonych jednostek OSP. 
Przez kolejne lata służby podejmuje 
również szereg działań, których skut-
kiem jest wymiana wyeksploatow-
anych samochodów w jednostkach 
systemu na nowe pojazdy ratowniczo-
gaśnicze. Do roku 2011 samorządy 
gminne przy wsparciu dotacji z 
budżetu państwa na Krajowy System 

Ratowniczo-Gaśniczy oraz środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska zakupiły łącznie 5 nowych 
samochodów pożarniczych na pod-
woziach MAN. W ramach tego zadania 
również Komenda w roku 2009 
otrzymała nowy średni samochód 
ratowniczo-gaśniczy z napędem ter-
enowym GBA 2.5/16 Renault Midlum.
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