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PRZEDMOWA

Doświadczenie kilku ostatnich miesięcy, a nawet lat pokazuje,  
że próby odtworzenia dziejów jednostek OSP w powiecie konińskim 
czy nawet w całym subregionie napotykają na duże trudności dotyczące 
przede wszystkim materiału źródłowego. Jego stan zachowania w po-
szczególnych strażach jest – delikatnie rzecz ujmując – marny. O ile 
jeszcze nowsze dzieje można jakoś odtworzyć z dokumentacji pro-
wadzonej przez jednostkę (protokoły, kroniki), o tyle im dalej w głąb 
dziejów, tym gorzej, tym trudniej. Szczególnie słabo to wygląda jeśli 
chodzi o okres międzywojenny. Owszem, w zasobach Archiwum Pań-
stwowego w Poznaniu, Oddział w Koninie zachowane są różnorod-
ne materiały dotyczące powiatu konińskiego i słupeckiego, ale trzeba 
dużo czasu i wysiłku, żeby zebrać dane o jednej konkretnej jednostce. 
O wiele łatwiej na podstawie tych źródeł odtworzyć całokształt działania 
straży w tym okresie. Szczątkowe dane – statuty i składy zarządów –  
pewnej grupy OSP można znaleźć również w Archiwum Państwowym 
w Łodzi, w zespole Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego.

Ale dzieje różnych instytucji czy organizacji, w tym ochotniczych 
straży pożarnych, można odtwarzać również w oparciu o inne źródła. 
A jak się okazuje, jednym z takich właśnie wdzięcznych źródeł jest 
lokalna prasa. Stąd też narodził się pomysł, żeby na podstawie analizy 
czasopisma „Głos Koniński” wychodzącego w latach 1921-1939 od-
tworzyć na ile się da, dzieje straży pożarnych powiatu konińskiego. 
W ostatnich dwudziestu latach powstało kilka, może nawet kilkana-
ście publikacji (monografii i broszur) poświęconych strażom pożarnym 
powiatu konińskiego. Wskazać tu można na Konin1, Kleczew2, czy 
Kazimierz Biskupi3. Wszystkie one powstały przy okazji świętowania 
kolejnych, najczęściej okrągłych (np. setnych) rocznic założenia straży.  

1  125 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Koninie, Konin 1999; 140 lat Ochot-
niczego Ruchu Strażackiego w Koninie 1874-2014, Konin 2014.

2  R. Głoszkowski, Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleczewie 1903-
2003, Kleczew 2003.

3  Z dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu Biskupim 1909-2009, 
Kazimierz Biskupi 2009.
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Mają one różną wartość merytoryczną, uzależnioną od materiału źró-
dłowego i jego opracowania pod względem ilościowym i jakościo-
wym. Trzeba również podkreślić, że mają one charakter popularny 
czy popularnonaukowy. Niniejsza publikacja ma charakter naukowy, 
oparty na analizie materiału źródłowego, którym w tym przypadku jest 
„Głos Koniński”, a więc lokalny periodyk wydawany w Koninie.

Publikacja nie jest poświęcona jednej, konkretnej straży ale obejmu-
je obraz ruchu strażackiego w powiecie konińskim w latach 1921-1939. 
I choć nie ma charakteru jubileuszowego, to aspekt ten wybrzmiewa 
w fakcie, że ukazuje się w stulecie wydania pierwszego numeru „Głosu 
Konińskiego”.

Warto podkreślić, że Czytelnika mogą zaskoczyć pewne informa-
cje zawarte w poniższych rozważaniach. W treści bowiem znajdują 
się informacje dotyczące straży w Słupcy, Zagórowie, Pyzdrach, Tu-
liszkowie, Kunach a nawet w Gizałkach. Wszak te miejscowości nie 
leżą w granicach powiatu konińskiego. Owszem, obecnie nie leżą, 
ale w okresie, którego dotyczy ta praca, były jego integralną częścią, 
o czym szerzej w pierwszym rozdziale pracy. Nie znajdzie za to Czy-
telnik nic na temat chociażby OSP w Sompolnie, które wówczas ad-
ministracyjnie przynależało do powiatu kolskiego, a więc w „Głosie 
Konińskim” nie było wzmianek na temat działalności tej straży.

W pracy wydzielono siedem rozdziałów. W pierwszym zawarte są 
zagadnienia wstępne dotyczące między innymi podziału administra-
cyjnego powiatu konińskiego w okresie II Rzeczypospolitej. Dodat-
kowo omówiona została w niewielkim zarysie prasa jako źródło do 
dziejów organizacji i pokrótce scharakteryzowany został „Głos Koniń-
ski”. W rozdziale drugim uwaga skupiona została na pożarach nęka-
jących powiat koniński i zaangażowaniu straży ogniowych w walkę 
z nimi. Z kolei w trzecim scharakteryzowano działalność władz po-
wiatowych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, wskazując na 
obszary działalności, jak również sygnalizując zmiany nazw tego ciała. 
Rozdział czwarty to zwrócenie uwagi na działalność organizacyjną 
poszczególnych jednostek straży, w tym wyszkolenie, wyposażenie, 
budowę remiz, ale także sprawę zebrań zarządów czy zebrań walnych.  
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Strażacy aktywnie brali udział w różnego rodzaju uroczystościach 
czy to o charakterze państwowym, czy kościelnym. Ale mieli również 
swoje własne uroczystości związane najczęściej z poświęceniem sztan-
daru, remizy czy sprzętu pożarniczego. Nie można zapominać o więk-
szych czy mniejszych jubileuszach poszczególnych jednostek. O tych 
wszystkich aspektach traktuje rozdział piąty. Straże pożarne ochotni-
cze, niezależnie od okresu działania kojarzą się również z działalno-
ścią kulturalną i oświatową. Te zagadnienia znalazły dla siebie miejsce 
w rozważaniach prowadzonych w szóstym rozdziale. Mowa w nim 
będzie o orkiestrach, o przedstawieniach teatralnych i zabawach orga-
nizowanych przez druhów. I wreszcie rozdział siódmy – polityczny, 
jeśli to tak w skrócie można określić. Ukazuje on bowiem zaangażo-
wanie polityczne nie tylko poszczególnych osób, ale przede wszystkim 
właśnie całych straży.

Elementem dodatkowym publikacji jest katalog pożarów, które 
zostały opisane na łamach „Głosu Konińskiego” przez 19 lat jego uka-
zywania się. Trudno określić, czy pokazuje to skalę zjawiska, jakie 
miało wówczas miejsce. Raczej nie, bo nie wszystkie pożary zostały 
opisane. Ale pokazuje z pewnością pewną tragedię ludzką czy straty 
jakie one spowodowały. Publikacji katalogu przyświecał jeszcze jeden 
cel – genealogiczny. W opisach bowiem podawano niemal zawsze 
dane osobowe osób, które ucierpiały w wyniku pożarów. Być może 
informacje te pomocne będą poszukiwaczom rodzinnych korzeni.

Na koniec chciałbym złożyć podziękowania osobom, bez których 
powstanie tej publikacji w takiej formie nie byłoby możliwe. Jako 
pierwszemu chciałbym podziękować prof. Tadeuszowi Olejnikowi za 
cenne wskazówki, które wpłynęły na jakość tej publikacji. Dziękuję 
również Halinie Jóźwiak-Reszke, Ewie Goińskiej, Witowi Brylińskie-
mu, Maciejowi Grzeszczakowi, Jerzemu Orchowskiemu, Andrzejowi 
Bernatowi, Łukaszowi Parusowi, Katarzynie Połomie, Małgorzacie 
Drukale, Maciejowi Szumińskiemu, Halinie Wyderskiej, Aleksandrze 
Nożewskiej, Jackowi Bugajowi za udostępnienie materiału ikonogra-
ficznego do publikacji. Podobne podziękowanie kieruję do druhów 
z OSP w: Kramsku, Wilczynie, Kawnicach, Gizałkach.
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I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE

Rozważania ujęte w niniejszej publikacji należy poprzedzić wyja-
śnieniem pewnych zagadnień wstępnych. Chodzi przede wszystkim 
o określenie, czym był, czy może jaki był powiat koniński w okresie 
II Rzeczypospolitej, jak zmieniały się jego granice. Poza tym trzeba 
również zwrócić uwagę na to, jak postrzega się prasę jako źródło do 
badań na dziejami pewnych zjawisk czy instytucji lub organizacji. Oba 
wątki zostaną jedynie zarysowane, aby przybliżyć tło prezentowanych 
wyników badań.

1. POWIAT KONIŃSKI W LATACH 1918-1939

Powiat koniński z okresu II Rzeczypospolitej tylko w jakimś za-
kresie pokrywa się terytorialnie z tym obecnym. Poza jego granicami 
w tamtym czasie pozostawały gminy, które dziś tworzą jego strukturę 
administracyjną, ale również było odwrotnie; były takie miejscowo-
ści i gminy, które dziś leżą w zupełnie innych powiatach. Mowa tu 
zarówno o powiecie konińskim w latach 1918-1932, ale i 1932-39. 
Stąd też poza rozważaniami podjętymi w tej publikacji pozostaje na 
przykład Sompolno, które wówczas leżało w granicach powiatu kol-
skiego. Podobinie z gminą Wierzbinek, która wówczas administracyj-
nie przynależała do powiatu nieszawskiego, leżącego w województwie 
warszawskim. Po 1932 r. powiat koniński powiększył się o terytorium 
zlikwidowanego powiatu słupeckiego. W jego granicach znalazły się 
na przykład Gizałki, będące wówczas w gminie Szymanowice. Dziś 
Gizałki są siedzibą gminy, która leży w powiecie pleszewskim. Po-
nieważ „Głos Koniński” obejmował swym zasięgiem powiat koniński 
w jego historycznych granicach z okresu dwudziestolecia międzywo-
jennego, zatem adekwatnie do tego zostaną zaprezentowane dzieje 
straży z tego właśnie obszaru.

Do wybuchu I wojny światowej powiat koniński był częścią guberni 
kaliskiej. Po zakończeniu wojny i odzyskaniu niepodległości powiat 
został utrzymany, jednakże znalazł się wówczas (podobnie jak powiaty 
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kolski, słupecki i turecki) w granicach województwa łódzkiego. Liczył 
sobie wówczas niespełna 120 tys. mieszkańców4.

Fot. 1. Mapa drogowa powiatu konińskiego
Źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu, Oddział w Koninie

Już 12 listopada 1918 r. ukonstytuował się Tymczasowy Zarząd 
Cywilny Powiatu Konińsko-Słupeckiego, jednakże z końcem 1918 r. na-
stąpił podział na dwa osobne powiaty – koniński i słupecki. Równo rok  

4  M. Bandurka, Zmiany administracyjne i terytorialne ziem województwa 
łódzkiego w XIX i XX wieku, Łódź 1995, s. 78. 
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po odzyskaniu przez Polskę niepodległości na czele powiatów stanęli sta-
rostowie i zarządy, liczące 11 członków5. Dodatkowo powołane zostały 
wydziały powiatowe i sejmik, których głównym zadaniem była współ-
praca ze starostami. W ramach działalności starostw powiatowych wy-
różniano osiem referatów, wśród których były: bezpieczeństwa publicz-
nego; wojskowy i budżetowo-gospodarczy; kosztów leczenia, pracy, 
aprowizacji, rybołówstwa, szkolnictwa i kultury; obywatelstwa i admi-
nistracyjno-karny; zdrowia publicznego; weterynaryjny; budownictwa; 
rolny. Rozwój różnych innych dziedzin pociągał za sobą powstawanie 
nowych referatów6.

Powiat koniński w przeważającej większości miał charakter rol-
niczy. Aż 72% ludności zajmowało się rolnictwem. Przemysł nie był 
zupełnie rozwinięty. Jako jeden z największych zakładów produkcyj-
nych wymieniało się Cukrownię „Gosławice”. W zależności od okresu 
zatrudniała ona od 250 do 450 pracowników. Z innych przedsiębiorstw 
należy wymienić mleczarnie (43), gorzelnie (19), tartaki (17) czy ole-
jarnie (28). Na terenie powiatu zlokalizowane były aż 142 wiatraki. 
Z handlu utrzymywało się 18% ludności7.

Głównym ośrodkiem administracyjnym był Konin. Tu również 
najbardziej rozwinięty był sektor przemysłowo-usługowy oraz rze-
mieślniczy. W tym ostatnim zakresie, według danych z 1928 r., tylko 
w Koninie działało 487 warsztatów rzemieślniczych, zaś na terenie 
całego powiatu odnotowano ich w sumie 28358.

W granicach powiatu konińskiego poza Koninem znajdowały takie 
miasta jak: Golina, Ślesin, Tuliszków, Rychwał, Władysławów (do 
1934 r.). Było to w okresie do roku 1932. Już w roku 1931 na szcze-
blu rządowym podjęto działania w kierunku likwidacji kilku powiatów 
w Polsce. Na tej liście znalazł się również powiat słupecki.

5  Więcej na temat starostów w okresie II RP zob. J. Mierzwa, Starostowie 
Polski międzywojennej, Kraków 2018.

6  Z. Kaczmarek, Powrót do macierzy. Powiat koniński w obliczu włączenia 
w struktury administracyjne województwa poznańskiego w 1938 r., „Rocznik 
Koniński” 1997, nr 11, s. 93-108.

7  Tamże, s. 95-96.
8  Tamże, s. 96.
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Fot. 2. Mapa powiatu konińskiego
Źródło: Zbiory własne autora

Sejmik powiatu konińskiego, który obradował 30 czerwca 1931 r., 
uznał, że włączenie powiatu słupeckiego w struktury powiatu koniń-
skiego jest jak najbardziej zasadne. Wskazano tu między innymi na 
czynniki historyczne czy finansowe. W tym pierwszym przypadku 
stwierdzono, że w czasach staropolskich nie było powiatu słupeckiego, 
podobnie jak w czasach I wojny światowej – był on częścią powiatu 
konińskiego. W zakresie ekonomicznym włączenia podkreślano aspekt 
oszczędnościowy i gospodarczy, bowiem zmniejszyłaby się liczba 
etatów administracyjnych. Wobec powyższego sejmik powiatu ko-
nińskiego przyjął jednogłośnie uchwałę o wcieleniu pow. słupeckiego 
w strukturę powiatu konińskiego9.

9  Sprawa wcielenia powiatu Słupeckiego do powiatu Konińskiego. Opinia 
Sejmiku Powiatowego, „GK” 1931, nr 27, s. 1.
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Odmiennego zdania byli radni sejmiku powiatowego w Słupcy. 
Uważali oni, że likwidacja powiatu odbije się niekorzystnie na rozwoju 
tego regionu. Uzasadniali, że istnieje na terenie Polski dużo więcej 
mniejszych terytorialnie i liczebnie powiatów od słupeckiego i że po-
lityka prowadzona przez rząd nie wynika z dbałości o dobro publicz-
ne. Podkreślano, że niektóre miejscowości będą oddalone od stolicy 
nowego powiatu nawet o pięćdziesiąt kilometrów. Do obrony powiatu 
słupeckiego włączył się również miejscowy dziekan, ks. Franciszek 
Szczygłowski, ale jego misja nie przyniosła pozytywnego rezultatu10.

Powiat słupecki został zniesiony z dniem 1 kwietnia 1932 r.11. Od-
notowano to oczywiście na łamach „Głosu Konińskiego”. Cały obszar 
byłego już powiatu słupeckiego włączono do konińskiego czym zajęły 
się komisje likwidacyjne powołane w obu powiatach. Przy okazji za-
znaczono, że „w pierwszych chwilach zniesienia powiatu może być 
trochę uciążliwe dla mieszkańców dawniejszego powiatu słupeckie-
go, ale z czasem tak jak za okupacji niemieckiej, warunki się ułożą 
i ludność się przyzwyczai”. Na marginesie dość ciekawe porównanie 
i odwołanie.

Według danych statystycznych po połączeniu w granicach powiatu 
konińskiego znalazło się 10 miast i 26 gmin12. Wśród miast: Konin, 
Golina, Kleczew, Pyzdry, Rychwał, Słupca, Ślesin, Tuliszków, Włady-
sławów, Zagórów. Natomiast lista gmin prezentowała się następująco: 
Brzeźno, Ciążeń, Dąbroszyn, Dłusk, Golina, Gosławice, Grodziec, 
Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Lądek, Młodojewo, Oleśnica, 
Ostrowite, Piorunów, Piotrkowice, Rzgów, Skulska Wieś, Sławosze-
wek, Stare Miasto, Szymanowice, Trąbczyn, Tuliszków, Wilcza Góra, 
Władysławów, Wysokie13. Na marginesie warto zaznaczyć, że na przy-
kład w skład gminy Gosławice wchodziły wówczas takie miejsco-
wości jak: Władysławów (obecny Władzimirów), Posada, Maliniec,  

10  M. Jarecki, Krótka historia powiatów ziemi słupeckiej, Słupca 2002, s. 35.
11  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1932 r., w sprawie znie-

sienia powiatu słupeckiego w województwie łódzkim (Dz. U. 1932, nr 6, poz. 34).
12  Skorowidz gmin Rzeczypospolitej Polskiej. Część I. Województwa Central-

ne i Wschodnie, Warszawa 1933, s. 2.
13  Tamże, s. 20-21.
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Morzysław, Kurów, Chorzeń, Niesłusz. Większość tych miejscowości 
to dziś dzielnice Konina.

Pod względem liczebności – według spisu powszechnego z 1931 –  
w miastach powiatu konińskiego14 zamieszkiwało 18,55% (38 483) 
ludności, natomiast na wsiach 81,45% (169 012) mieszkańców. Do 
największych gmin (nie licząc miejskich) należała gmina Gosławice. 
Według spisu z 1931 r. zamieszkiwało ją 11 872 mieszkańców. Drugą 
w kolejności była gmina Kazimierz Biskupi – 10 753 mieszkańców 
i gmina Dąbroszyn – 10 068 mieszkańców. Z kolei w gronie najmniej-
szych lokowały się: Piotrkowice – 3 703 mieszkańców, Władysławów –  
3 574 i Wysokie – 3 43215.

Po połączeniu powiat koniński zajmował powierzchnię 2117 km2, 
przy czym gęstość zaludnienia szacowano na około 90 osób na km2. 
Oprócz wspomnianych wyżej miast i gmin, funkcjonowało jeszcze 
wówczas 699 sołectw16.

Z krótkiej charakterystyki powiatu dokonanej przez władze powia-
towe w 1933 r. wynikało, że przeciętny budżet gminy wynosił 15 000 
zł. Stan finansowy poszczególnych miast był różny. Wśród tych, które 
posiadały bardzo dobre budżety, były Konin i Zagórów. Dobry stan finan-
sów odnotowano w Golinie, natomiast słaby w Rychwale, Ślesinie i Wła-
dysławowie. Najgorsza sytuacja, określona jako zła była w Słupcy, Kle-
czewie, Pyzdrach i Tuliszkowie. Pod względem bezpieczeństwa powiat 
określano jako spokojny. Nad bezpieczeństwem czuwało prawie trzystu 
policjantów. W powiecie były zlokalizowane 23 posterunki. Jeśli chodzi 
o kwestie oświatowe, to funkcjonowało wówczas 185 szkół, z czego tych 
najwyżej zorganizowanych – siedmioklasowych zaledwie 16, a więc 
nawet  nie 10%. Wśród ludności przeważali katolicy. Istniało wówczas 
48 parafii. Ewangelicy (luteranie) mieli 9 parafii, a Żydzi 12 gmin wy-
znaniowych. Z kolei jeśli chodzi o narodowości, to na terenie powiatu 

14  Dane dla powiatu połączonego ze słupeckim. 
15  A. Rzepkowski, Struktura ludności województwa łódzkiego w II Rzeczy-

pospolitej, Łódź 2016, s. 53-54, 74-75.
16  W. Markiewicz, Społeczne procesy uprzemysłowienia. Kształtowanie się 

zakładów produkcyjnych w konińskim rejonie górniczo-energetycznym, Poznań 
1962, s. 25.
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zamieszkiwały cztery nacje – Polacy, Ukraińcy (większość z nich to byli 
żołnierze Ukraińskiej Armii Ludowej zwolnieni z obozu w Strzałkowie), 
Żydzi (zarówno ortodoksi jak i syjoniści) oraz Niemcy, którzy pod wzglę-
dem politycznym w większości związani byli z Volksverband. Skoro już 
mowa o partiach politycznych, to w tym okresie w powiecie odnotowa-
no działalność Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, Stronnictwa 
Ludowego, Stronnictwa Narodowego i Polskiej Partii Socjalistycznej, 
choć ta ostatnia nie przejawiała jakiejś szczególnej aktywności17.

W 1939 r. z powiatu konińskiego wyłączony został Tuliszków oraz 
część terytorium tej gminy, a także gmina Władysławów18. Po odłącze-
niu tych samorządów w granicach powiatu zostały takie miasta, jak: 
Konin, Kleczew, Ślesin, Słupca, Pyzdry, Zagórów, Rychwał, Golina. 
Warto dodać, że z dniem 1 kwietnia 1938 r. powiat koniński został 
wyłączony z województwa łódzkiego i włączony do poznańskiego, co 
przez wielu traktowane było jako ostatni akt zjednoczenia historycz-
nych ziem Wielkopolski19.

2. PRASA JAKO ŹRÓDŁO DO DZIEJÓW ORGANIZACJI

Każde badania naukowe dotyczące dziejów czy to organizacji, czy 
zjawisk muszą się – a przynajmniej powinny – opierać na źródłach. 
Historyk do dyspozycji ma ich całe mnóstwo, oczywiście pod warun-
kiem, że się zachowały. Niestety wydarzenia społeczno-polityczne, 
który zachodzą w różnych okresach dziejów, jak na przykład wojny, 
powodują, że często źródła te się uszczuplają. Dlatego też często sięga 
się po źródło, jakim jest prasa. Tę zaś Benon Miśkiewicz zalicza do 
kategorii źródeł drukowanych20. Joanna Nowosielska-Sobel pisze:

17  Archiwum Państwowe w Poznaniu, Oddział w Koninie, Starostwo Powia-
towe w Koninie, sygn. 63, Ogólne dane o powiecie konińskim, k. 5-6.

18  Z. Kaczmarek, Powrót do macierzy…, s. 95.
19  Ustawa z dnia 12 czerwca 1937 roku o zmianie granic województw: po-

znańskiego, pomorskiego, warszawskiego i łódzkiego (Dz. U. 1937, Nr 46, poz. 
350); A. Czubiński, Wielkopolska w latach 1918-1939, Poznań 2000, s. 167-169.

20  B. Miśkiewicz, Wstęp do badań historycznych, Warszawa-Poznań 1974, 
s. 117.
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Wśród nich nie może zabraknąć periodyków, zarówno w odmia-
nie prasy codziennej, jak i czasopism tematycznych, stanowiących 
nie tylko cenny obszar informacji, ale również opinii i sądów. Tego 
rodzaju nośniki pamięci o przeszłości dają szeroki ogląd wielu pro-
blemów, którymi żyły w konkretnym miejscu i czasie społeczności 
poddawane wnikliwej analizie przez badaczy. Dla historyków regio-
nalistów szczególnie cenne są periodyki regionalne/lokalne, które 
niejednokrotnie bardziej sugestywnie przemawiają do naukowca niż 
suche dane czerpane z archiwalnych głębin. Poprzez szeroką gamę 
informacji, komentarzy i opinii pozwalają skonkretyzować wielowy-
miarowy obraz społecznych wspólnot lokalnych, które były nie tylko 
odbiorcami czasopism, ale również ich twórcami21.

Przemysław Olstowski uważa, że prasa jest źródłem, „bez którego 
nie sposób badać dziejów regionalnych”. Przynosi ona bowiem wiedzę, 
której nie można znaleźć w żadnym z zasobów aktowych22. Prasa jest 
(jeśli się zachowała) źródłem dość łatwo dostępnym. Decyduje o tym 
między innymi jej nakład23.

Jednakże, jak zauważa Iwonna Michalska, prasa jako źródło domaga 
się, aby badacz przystąpił do niego w sposób krytyczny. Po pierwsze 
należy określić autentyczność i wiarygodność wydawnictw periodycz-
nych, szczególnie pod kątem ich przydatności w procesie badawczym. 
Jeśli chodzi o prasę, to krytyka zewnętrzna nie stwarza większych pro-
blemów. Drugim elementem jest krytyka wewnętrzna, która między 
innymi zajmuje się już wiarygodnością przekazów, obiektywnością24.

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami prasa może mieć wydźwięk ogól-
nokrajowy, ale również regionalny. W tym ostatnim przypadku stanowi 

21  J. Nowosielska-Sobel, Periodyki jako źródło historyczne do dziejów 
kultury na Śląsku w okresie międzywojnia (wybrana problematyka), „Śląski 
Kwartalnik Historyczny Sobótka” 2018, nr 3, s. 73-95.

22  P. Olstowski, Prasa regionalna jako źródło do dziejów obozu władzy 
w Polsce w latach 1926-1939 na przykładzie województwa pomorskiego, [w:] 
Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Prasa organizacji politycznych, red. 
M. Dajnowicz, A. Miodowski, Białystok 2017, s. 165-172.

23  J. Myślińki, Uwagi o prasie polskiej przełomu XIX i XX w. jako źródle 
historycznym, „Roczniki Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1974, t. 14, 
z. 1, s. 5-26.

24  I. Michalska, Wybrane problemy metodologiczne wykorzystania prasy jako 
źródła w badaniach historii wychowania, [w:] Źródła w badaniach naukowych 
historii edukacji, red. W. Szulakiewicz, Toruń 2003, s. 127-144.
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ona interesujące źródło, bowiem pozawala prześledzić pewne zjawi-
ska w kontekście lokalnym. Jak bowiem zauważa Mieczysław Adam-
czyk – prasa regionalna jest wytworem konkretnego społeczeństwa za-
mieszkującego konkretny obszar. Łącznikiem tegoż społeczeństwa jest 
przeszłość historyczna, ale także wspólnota kulturowa bądź religijna 
czy też wreszcie demografia lub gospodarka. Sprawy administracyjne 
schodzą tu na drugi plan. Zaletą prasy regionalnej jest to, że dotyka 
ona  spraw lokalnych, a więc interesujących badaczy zajmujących się 
szeroko pojętą regionalistyką, czy to w kontekście historycznym czy 
współczesnym25. 

„Głos Koniński” zaczął ukazywać się w 1921 r. Pierwszy numer 
wyszedł dokładnie 6 maja tego roku. W podtytule podkreślono, że jest 
to tygodnik społeczno-polityczny, bezpartyjny. Analiza treści pokazu-
je jednakże pewne sympatie polityczne kierowane głównie do obozu 
sanacyjnego rządzącego po przewrocie majowym w 1926 r. Badacze 
tematyki piszą nawet, że w czasach rządów piłsudczykowskich „Głos 
Koniński” był zdecydowanym zwolennikiem tegoż obozu26. Jego 
pierwszym redaktorem naczelnym był Michał Wierzbicki. Zajmował 
on to stanowisko w latach 1921-23, zastąpił go później na 10 lat Euge-
niusz Głoszkowski, redagujący tygodnik w latach 1923-1933. Ostat-
nim był Stanisław Michalski. Prowadził on periodyk aż do wybuchu II 
wojny światowej. Wydawcą był sejmik powiatowy. Główna objętość to 
4 strony, choć sporadycznie zwiększała się ona do 6 stron. Wychodził 
w nakładzie około tysiąca egzemplarzy27.

Tak „Głos Koniński” z kolei scharakteryzował Z. Kaczmarek:

Gazeta rozchodziła się głównie w prenumeracie, którą prowadziły 
księgarnie w Koninie. Pod koniec II Rzeczypospolitej egzemplarz 
pisma kosztował 20 gr. Redaktorem był Stanisław Michalski, a pismo 
drukowała oficyna E. P. Michela. Oficjalnym wydawcą był starosta 

25  M. Adamczyk, Prasa regionalna i jej wartości poznawcze, „Notatki 
Płockie” 1991, t. 36, nr 4, s. 5-7.

26  A. Notkowski, Polska prasa regionalna Drugiej Rzeczypospolitej (1918-
1939), Warszawa-Łódź 1982, s. 336.

27  A. K. Piasecki, Dzienniki i czasopisma w Wielkopolsce wschodniej 
w okresie II Rzeczypospolitej, „Rocznik Łódzki” 2001, t. XLVIII, s. 115-142.
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powiatowy. W „Głosie” poza rządowymi komunikatami starosty 
i wojewody oraz innych urzędów, ukazywały się także informacje 
o ważnych wydarzeniach społeczno-politycznych i gospodarczych 
powiatu konińskiego. Ukazywały się także materiały historyczne, np. 
poświęcone ważnym rocznicom (wybuch powstań narodowych, kon-
stytucji 3 maja, itp.). Sporadycznie też publikowano utwory literackie 
znanych pisarzy, a także lokalnych twórców28.

Kończąc te krótkie rozważania, należy stwierdzić, że oczywiście 
nie można traktować prasy jako źródła, dzięki któremu możliwe byłoby 
odtworzenie kompletnych dziejów ochotniczych straży pożarnych 
powiatu konińskiego. Nie wszystkie bowiem działania tej organizacji 
były odnotowywane. W 1932 r. na przykład straż pożarna w Kramsku 
obchodziła jubileusz dwudziestopięciolecia istnienia, jednakże nie 
odbiło się to echem na łamach „Głosu Konińskiego”. Wspomniano 
tylko, że taki jubileusz miał miejsce. Podobnie było z poświęceniem 
remizy w Wilczynie, które również miało miejsce w 1932 r.

Wynika to z faktu, że prasa jest źródłem cenzurowanym, jak 
zauważa M. Adamczyk.  Często zatem zdarza się, że pewne fakty 
są celowo pomijane, z kolei inne przedstawiane w dość jaskrawym 
świetle. Prasa jest źródłem specyficznym29. Choć J. Myśliński uważa, 
że prasy nie powinno się rozpatrywać w kategoriach źródła dobrego 
czy złego. Według tego badacza nie ulega wątpliwości, że prasa jest 
to źródło „już choćby ze względu na swą zawartość niezwykle dla 
badacza pracochłonne, ale dające możliwość prześledzenia badanych 
zjawisk w ich wielostronnej złożoności”30. Pisze również, że:

Jak każde źródło historyczne prasa pozwala na ustalenie i lokaliza-
cję wydarzeń, przy czym w przeciwieństwie do innego typu źródeł 
pozwala na obserwację tych wydarzeń z punktu widzenia lokalnego, 
z miejscowości, w której dana gazeta wychodziła. Wydarzenia śledzo-
ne przez historyka są w prasie osadzone w realiach życia codziennego, 
w klimacie badanego okresu, w nastroju epoki. Nie jest bez znacze-
nia, że właśnie lokalna prasa ukazywała fakty i wydarzenia o znacze-
niu miejscowym, które w innych typach źródeł mogą nie znajdować 

28  Z. Kaczmarek, Powrót do macierzy…, s. 97.
29  M. Adamczyk, Prasa regionalna…, s. 7.
30  J. Myśliński, Uwagi o prasie…, s. 8.
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odzwierciedlenia lub zgoła mogą być traktowane w sposób margine-
sowy. Niewątpliwą zaletą opisów wydarzeń zamieszczanych w prasie 
(pomijając celowe zniekształcenia i przemilczania z powodów poli-
tycznych) jest to, że robione były „na żywo”, w pośpiechu, zatem 
mało było czasu na cyzelowanie materiału i jego segregację, tym 
samym istnieje większe prawdopodobieństwo błędów31.

Analiza „Głosu Konińskiego” pozwoliła ukazać z jednej, ale 
konkretnej perspektywy działalność ochotniczych straży pożarnych 
powiatu konińskiego w latach 1921-39, a więc w okresie, w którym ten 
periodyk się ukazywał.

31  Tamże, s. 9.
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II. POŻARY I AKCJE GAŚNICZE

Ogień towarzyszy człowiekowi od pradziejów. I choć z jednej 
strony jest dla niego zbawienny, daje bowiem ciepło, pomaga przygo-
tować pożywienie, to z drugiej strony stanowi wielkie zagrożenie. Wy-
wołuje pożary, w wyniku których ludzie tracą nie tylko swoje majątki, 
ale także często życie. Tematyka związana z tymi zjawiskami, z dzia-
łaniami podejmowanymi, aby ograniczyć ich skutki znajdowała swoje 
miejsce również na łamach „Głosu Konińskiego”.

W sierpniu 1921 r. powiat koniński nawiedziło kilka większych 
pożarów, dość poważnych w skutkach. Autor relacji pisał wówczas, że 
najczęściej opinia publiczna piętnuje wtedy podpalaczy, ale nie zwraca 
uwagi na niedbalstwo pewnych jednostek społecznych. Zwracał tu 
uwagę na brak dozoru nad młodocianymi palaczami, nad rzucaniem 
niedopałków, gdzie popadnie czy też zabawy z zapałkami przez 
młodsze i starsze dzieci32.

Pewną ciekawostkę zawarł autor opracowania o pożarach opubli-
kowanego w 20. numerze „Głosu Konińskiego” z 1922 r. Otóż przy-
pomniał on czytelnikom, że za czasów zaborów (rosyjskiego dokład-
nie) obok numeru domu należało umieścić tabliczkę z wymalowanym 
wiadrem, bosakiem lub drabiną. I był to sygnał, że właściciel domu 
z tym znakiem miał obowiązek biec do pożaru. Po odzyskaniu niepod-
ległości takie znaki zniknęły z polskich domów33.

Problemem w akcjach ratowniczych był zawsze brak koni. Zarząd 
straży ogniowej w Koninie informował mieszkańców miasta, że za do-
starczenie koni do pożarów będzie wypłacał rekompensaty. I tak za 
pierwszą parę koni wypłacano 3000 marek polskich, za drugą 2000, 
a za każdą następną po 100034.

Częstą przyczyną pożarów były podpalenia. Taki pożar miał miejsce 
w Kolonii Wilczna 15 września 1923 r. Ogień podłożono z dwóch 
stron, więc bardzo szybko zajęły się wszystkie budynki tak, że rodzinie 

32  Pożary, „GK” 1921, nr 12, s. 3.
33  Nieco o pożarach i pożarnictwie, „GK” 1922, nr 20, s. 3.
34  Z zarządu straży ogniowej w Koninie, „GK” 1922, nr 24, s. 3.
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udało się w ostatniej chwili wydostać i ocalić życie. Podpalenie na-
stąpiło z zemsty, niestety podpalacz nie został ujęty, a potwierdzeniem 
podpalenia miało być użycie nafty35.

W roku 1924 odnotowano na terenie powiatu 57 pożarów, ale w tej 
liczbie aż 18 było spowodowanych podpaleniami. W sumie spłonęło 
w nich 106 budynków mieszkalnych, jak również gospodarczych. Straże 
interweniowały 95 razy. Poza budynkami w wyniku pożarów zniszcze-
niu uległy również narzędzia rolnicze i zboża, które wycenione zostały 
na sumę 200 000 zł. Dodatkowo spłonął też inwentarz żywy: 12 krów, 
51 świń i owiec. Niestety odnotowano także straty w ludziach. Spłonęło 
żywcem jedno dziecko, a trzy osoby zostały ciężko poparzone. Nie było 
ofiar wśród strażaków, choć odnotowano lekkie obrażenia ciała36.

Według statystyk w roku 1925 odnotowano w powiecie konińskim 
44 pożary. Spaleniu uległy 74 nieruchomości o łącznej liczbie 157 
budynków – mieszkalnych i gospodarczych. Straty wyniosły 95 mln 
złotych. Strażacy wzięli udział w gaszeniu 42 pożarów, „przyczyniając 
się w znacznej mierze do zlikwidowania pożaru”37.

Tragiczny w skutkach okazał się pożar, który wybuchł 14 września 
1932 r. we wsi Sługocin, leżącej w gminie Lądek. „Wyszedł on” z miesz-
kania Jana Flisiaka, gdzie akurat wędzono szynki. Bardzo szybko się 
rozprzestrzenił i pochłonął w sumie 36 zagród gospodarskich. Spłonęły 
52 budynki gospodarcze, w tym aż 29 domów mieszkalnych. Zniszcze-
niu uległy też zbiory oraz inwentarze: żywy i martwy. Oszacowano, że 
straty wynosiły ogólnie prawie 180 tys. złotych. O skali pożaru może 
świadczyć fakt, że w gaszeniu brały udział straże z: Cienina Kościel-
nego, Cienina Zabornego, Goliny, Konina, Radoliny, Barłóg, Zastruża, 
Kopojna, Rzgowa, Lądku, Dolan, Osieczy oraz miejscowa – sługociń-
ska jednostka. Najlepiej poradziła sobie straż konińska, ze względu na 
wyposażenie. Była ona w posiadaniu motopompy38. Interesującym jest 

35  J. B. Goliniak, Echa pożaru w Wilcznie gm. Golina, „GK” 1923, nr 39, s. 2.
36  Sprawozdanie z działalności Okr. Zw. Straży Pożarnych w Koninie za rok 

1924, „GK” 1925, nr 9, s. 2.
37  Z działalności Okr. Zw. Straży Pożarn. pow. Konińskiego (woj. Łódzkie) 

w r. 1925, „GK” 1926, nr 11, s. 1.
38  Groźny pożar, „GK” 1932, nr 39, s. 2.
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fakt, że część tych straży przybyła z miejscowości położonych po prze-
ciwnej stronie Warty.

Tylko w roku 1932, do września spłonęło 189 nieruchomości. W tej 
liczbie było 75 takich, które spłonęły w okresie przedżniwnym, a 57 
po okresie żniw. Mowa tu o całych gospodarstwach. Poza tym spaleniu 
uległo jeszcze 57 innych budynków. Suma odszkodowań wypłacanych 
przez PZUW sięgała prawie 120 tys. zł39.

W zmniejszenie liczby pożarów włączały się także władze powia-
towe. Na początku maja 1934 r. starosta koniński powołał gminne 
komisje przeciwpożarowe. Ich celem było kontrolowanie kominów 
i pilnowanie, aby ludność respektowała przepisy wojewody łódzkiego 
dotyczące zapobiegania pożarom. Równocześnie starosta zaznaczył, 
że osoby, które spowodują pożar przez nieostrożne obchodzenie się 
z ogniem, nie tylko nie otrzymają odszkodowania, ale zostaną jeszcze 
pociągnięte do odpowiedzialności40.

Łamy konińskiej prasy regionalnej, a ściślej „Głosu Konińskiego” 
były doskonałym miejscem do propagowania zachowań mających na 
celu przeciwdziałanie żywiołom. Nieznany autor w 1936 r. pisał, że kiedy 
przychodzi wiosna polska wieś „staje do walki z dwoma największymi 
wrogami jej rozwoju i dobrobytu”, a były to – powodzie i pożary. Za 
straszniejszy, bo częściej występujący uważał jednak pożar. Przed po-
wodzią człowiek się bowiem bronił, a w pożarze brał udział, często jako 
jego sprawca – przypadkowy, lekkomyślny lub w najgorszym przypadku 
w wyniku „zbrodniczej działalności”. Autor zwrócił uwagę na przyczy-
ny wiosennych pożarów. Jako pierwsze wskazał nieostrożne obchodze-
nie się z ogniem, często dzieci zostawionych bez opieki, ale i dorosłych, 
bagatelizujących „prostą na pozór rzecz, jak rzucenie niedopałka, czy 
zapałki lub zapalonego drewienka gdzieś w kąt izby, stajni czy innego 
budynku gospodarczego na nieuprzątnięty stos śmieci, tak łatwopal-
nego materiału”. Drugą przyczyną była wadliwa budowa palenisk czy 
kominów. Za to winił przede wszystkim gospodarzy, którzy nie zwracali 
przy budowie domów uwagi na tak ważną kwestię, jaką jest bezpieczeń-

39  Tamże.
40  Walka z pożarnictwem, „GK” 1934, nr 18, s. 3.
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stwo przeciwpożarowe. Trzecią przyczyną – najgorszą ze wszystkich 
w jego mniemaniu – było podpalenie z zemsty albo z chęci zysku.

Straszną plagą jest owe podpalanie celowe. Dla przyszłego rozwoju 
wsi polskiej wprost niszczycielskie!
Niejednokrotnie kłótnia w rodzinie, czy miłosny zawód kończą się 
zwłaszcza pod wpływem alkoholu podpaleniem rodzinnej zagrody, 
zniszczeniem gospodarstwa ojca, matki, czy brata. Podpalacze niszczą 
sterty zboża, nagromadzone w ciężkim trudzie całej rodziny, wystawia-
jąc je na głód, nędzę i poniewierkę. Na przednówku, gdy tyle mówi się 
i pisze o głodzie wsi polskiej, jednostki niemoralne, nieetyczne niszczą 
plon swej pracy. Najgorszy element wśród tych podpalaczy, i najnie-
bezpieczniejszy stanowią „zawodowcy”, ubezpieczający z rozmysłem 
jakiś budynek, który podpalają na wiosnę, by wykazać straty, nieist-
niejące przez spalenie się złożonych ruchomo tam zbiorów. Od jednej 
chaty do drugiej, od jednej stodoły do drugiej rozpętały żywioł ognia 
niszczy najniewinniejszych. Gdzież sumienie tych podpalaczy, którzy, 
aby dla siebie zyskać cośkolwiek niezasłużonego nawet, niszczą byt 
wielu rodzin?! Gdzież to poczucie cudzej własności? Gdzież ta rycer-
skość polskiej wsi, tak opisywana przez naszych powieściopisarzy?
Chłop polski, który przelewał krew dla odbudowania Niepodległej 
Rzeczypospolitej, chłop polski, który dał tyle ofiary życia i mienia, 
ma obecnie to mienie dobrowolnie niszczyć, to mienie, które swoją 
krwią od pradziadów zbierał? Samego siebie niszczyć?!41.

Autor był przekonany, że obowiązkiem gospodarzy jest pilnowanie 
sąsiadów, wywieranie na nich wpływu, szczególnie jeśli się wyda z tak 
„głupim i zbrodniczym zamiarem”. Uważał, że podpalenie jest nie 
tylko zbrodnią przeciwko sobie samemu, ale przede wszystkim prze-
ciwko Polsce – „zdobytej i wywalczonej rękami chłopa”. Sugerował 
za podpalenia wysokie kary więzienia bowiem – „niszczenie swego 
i cudzego mienia, zdobytego pracą i trudem w pocie czoła nie zasługuje 
na nic innego, jak odłączenie jednostki, która chcąc zyskać rzekomo 
dla siebie, niszczy i siebie i drugich”42.

Podobnym tekstom towarzyszyły odezwy i apele do mieszkańców 
powiatu konińskiego. Jedna z nich opublikowana została w 1936 r., 
a brzmiała następująco:

41  Pożar – wróg wsi polskiej, „GK” 1936, nr 17, s. 1.
42  Tamże, s. 2.
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Gospodarzu Obywatelu!
Pożar jest wielką klęską. Niszczy corocznie dziesiątki tysięcy gospodarstw 
i wyrządza wiele milionów straty całemu społeczeństwu. Najwięcej 
pożarów powstaje z podpalenia i niedbałego obchodzenia się z ogniem.
Kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub zaniedbuje inne środki 
ostrożności – jest wielkim szkodnikiem!
Przestrzegaj bezpieczeństwa ogniowego:
1) nie używaj odkrytego ognia lub światła tam, gdzie znajdują się ła-
twopalne materiały,
2) dbaj o paleniska i częste czyszczenie kominów, a uszkodzone na-
prawiaj,
3) nie gromadź łatwopalnych materiałów, jak: słoma, siano, suche 
gałęzie – na strychach i w pobliżu domostw.

Gospodyni Obywatelko!
Nie pozostawiaj dzieci bez dozoru starszych i chroń przed niemi 
zapałki. Wyrzucaj popiół w miejsca bezpieczne, oddalone od budyn-
ków i łatwopalnych materiałów.
Pamiętajmy, że podpalacz jest zbrodniarzem i niszczycielem majątku 
społecznego.
Pomagajcie więc władzom w wykrywaniu podpaleń i podpalaczy. 
Wiadomości Wasze będą zachowane w ścisłej tajemnicy.
Za wykrycie podpalacza Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajem-
nych przyznaje nagrody w wysokości do 500 zł. po stwierdzeniu winy 
przez Sąd.
Pamiętajcie, że w razie pożaru – należy natychmiast zawiadomić 
zarząd gminy lub Powiatowego Inspektora Powszechnego Zakładu 
Ubezpieczeń Wzajemnych i nie wolno bez zezwolenia tegoż Inspek-
tora zmieniać pogorzeliska.
Kto burzy ocalałe części budowli i ukrywa pozostałości po pożarze 
celem otrzymania większego odszkodowania pogorzelowego, naraża 
się na karę więzienia do lat 5-ciu i grzywnę (art. 264 § 1 i art. 23 Kod 
Karn.) oraz traci prawo do odszkodowania na mocy art. 35 ust. 3, 4 i 6 
Rozp. Prez. Rzplitej z dnia 27. V. 1927 r.
Zmniejszenie palności pozwoli Powszechnemu Zakładowi Ubezpie-
czeń Wzajemnych na obniżenie składek za ubezpieczenie budynków 
i ruchomości rolnych.
Współdziałajcie więc z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Wza-
jemnych w jego wysiłkach, chrońcie Wasze mienie przed pożarem 
oraz przyczyniajcie się do usunięcia ze społeczeństwa zbrodniczych 
i szkodliwych jednostek, jakimi są podpalacze!43.

Nadawcą tego apelu był Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.
43  „GK” 1936, nr 18, s. 3.
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Władze powiatowe Związku Straży Pożarnych były przekonane, że 
w powiecie konińskim miały do czynienia z plagą pożarów. Palność – 
jak to określano – w powiecie wzrastała. Na dowód tego przestawiono 
dane statystyczne. Według nich w roku 1930 odnotowano w powiecie 92 
pożary, w 1931 – 12844, w 1932 – 146, w 1933 – 215, w 1934 – 246 
i w roku 1935 – już 260, a więc faktycznie tendencja była wzrostowa. 
W ciągu pięciu lat wzrost wyniósł około 300 procent. Szły za tym również 
koszty PZUW – wpływy ze składek w wymienionych latach wyniosły 
nieco ponad dwa miliony złotych, a wypłaty z tytułu odszkodowań za 
pożary wyniosły niespełna milion sześćset złotych. Wzrost liczby pożarów 
mógłby skutkować obniżeniem stawek wypłacanych pogorzelcom, a to 
pociągnęłoby za sobą ubożenie społeczeństwa, które i tak było ubogie. 
Stąd władze powiatowe zwróciły się do druhów z następującym apelem:

D r u h o w i e !
Dziś, gdy Rząd i społeczeństwo stanęło do walki z kryzysem, pewne 
zbrodnicze jednostki z chęci zysku lub osobistej zemsty, podpalają 
własne lub cudze mienie i tym samem działają po myśli wrogów 
naszej Ojczyzny. Zastanawiająca ilość bo 95% pożarów, jakie ostat-
nio nawiedziły nasz powiat – są to pożary powstałe z przyczyn tak 
zwanych „nieustalonych” a dochodzenia wykazują, że lwia część 
tych pożarów powstaje z podpalenia.

S t r a ż a c y !
Jak ongiś, gdy Ojczyźnie groził wróg zewnętrzny nie brakło Was wśród 
Tych, którzy pod hasłem „Wszyscy na front” stanęli do walki i zwycię-
żyli, tak i dziś, w walce z tym wrogiem wewnętrznym, w pierwszym 
rzędzie nie może braknąć waszych szeregów! Wzywamy Was, Dru-
howie do zwiększenia czujności, gotowości bojowej ludzi i sprzętu, 
a przede wszystkim do akcji zapobiegawczej pożarom. W tym celu po-
budzajcie do życia Przeciwpożarowe Komisje Gminne i Gromadzkie, 
bierzcie czynny udział w ich działalności, organizujcie odczyty 
i pogadanki uświadamiające ludność o pracach przeciwpożarowych. 
Największą zaś zasługą Waszą wobec Ojczyzny i Społeczeństwa 
będzie energiczna współpraca z Władzami nad wykryciem zbrodnia-
rzy – podpalaczy i przyczynienia się do oddania ich w ręce sprawie-
dliwości.
Kierując powyższy apel do Braci Strażackiej, która stale daje dowody 
wysokiego zrozumienia swych zadań, Zarząd Oddziału Powiatowe-

44  Prawdopodobnie tyle, ponieważ w gazecie jest źle odbita czcionka. 
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go nie wątpi, że apel ten i tym razem znajdzie należyty oddźwięk 
w sercu każdego strażaka, a wspólny wysiłek i praca przyczynią się 
do zmniejszenia klęski pożarowej w naszym powiecie45.

Duża ilość pożarów w okresie letnim 1938 r. spowodowała, że sta-
rosta powiatowy w Koninie wydał zarządzenie, aby we wszystkich 
gminach uaktywniły się komisje przeciwpożarowe i dokonały przeglądu 
gospodarstw. Szczególną uwagę miały zwracać na kominy i paleniska. 
W domach mieszkalnych również na utrzymanie poddaszy. W zakres tej 
kontroli miała wchodzić też lokalizacja stogów i stert. Chodziło o spraw-
dzenie, czy są w odpowiedniej odległości od zabudowań. Równocze-
śnie polecano skontrolować, czy „ludność posiada przepisowe narzędzia 
i czy są umieszczone w widocznym i dostępnym miejscu”46.

Zdarzało się niezwykle rzadko, że na łamach „Głosu Konińskiego” 
w sposób rozbudowany opisywano pożary. Oto przykład z 1935 r.:

W dniu 23 sierpnia r.b. [1935] o godzinie 8,15 wiecz. wybuchł pożar 
w zabudowaniach rolnika wsi Kowalewo-Stara Wieś gm. Lądek, 
Stanisława Kurzyki. Spaliła się stodoła wypełniona po brzegi tego-
rocznym zbożem, szopki i piwnica. Pożar nie przybrał większych roz-
miarów przy obecnej suszy dzięki tylko temu, że z jednej strony znaj-
dowały się zabudowania kryte materiałem ogniotrwałym a z drugiej 
słomianych strzech broniła miejscowa straż pożarna z współudziałem 
kwaterujących tutaj żołnierzy polskich. Przy stłumieniu i dogasze-
niu pożaru prócz miejscowej, czynny udział wzięły sąsiednie straże, 
a mianowicie: z Gołkowa, Lądku, Dolan, Słupcy (z sikawką motoro-
wą) i z Cienina Zabornego, które w dość krótkim czasie przybyły do 
pożaru, co świadczy o ich sprawności.
Na pozór niewielki ten ogień przekonał bardzo licznie zebraną publicz-
ność, jak wielkie znaczenie ma dobrze zorganizowana straż pożarna 
i zabudowania zbudowane z materiału ogniotrwałego. Opisany pożar 
uczynił szkody na 5-6 tysięcy złotych, w innych warunkach spowo-
dowałby kilkadziesiąt tysięcy złotych. To też Powszechny Zakład 
Ubezpieczeń Wzajemnych powinien otoczyć jeszcze troskliwszą 
opieką straże pożarne, które w wielu wypadkach z wielkim trudem 
mogą utrzymać w możliwym stanie swoje narzędzia pożarne. Rów-
nocześnie należy zachęcać do wznoszenia budynków z materiału 
ogniotrwałego przez udzielenie na ten cel dogodnego kredytu naszym 

45  Plaga pożarów, „GK” 1936, nr 19, s. 4.
46  Akcja przeciwpożarowa, „GK” 1938, nr 24, s. 3.
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rolnikom, urządzenie kursu budowy pustaków, dachówki itp. przed-
miotów i wypożyczenie narzędzi do wyrabiania takowych. Wieś 
w ten sposób otrzyma inny wygląd, a Powszechny Zakład Ubezp. 
Wz. mniej wypłaci za straty spowodowane pożarem47.

Jak widać z powyższego opisu, dzielnie i skutecznie spisali się strażacy, 
którzy nie dopuścili do rozprzestrzenienia się ognia na pozostałe budynki. 
Autor tej notatki podkreślił przy okazji jak ważną rolę spełniają straże i że 
w sposób szczególny powinny być doceniane nie tylko przez społeczeń-
stwo, ale również Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.

W odezwie z okazji „Tygodnia Przeciwpożarowego” w roku 1936, 
który był obchodzony od 6 do 12 września, wspomniano o klęsce 
pożarów, która dotykała ówczesną Polskę. Rocznie notowano ponad  
20 tys. pożarów, które przeciętnie niszczyły około 65 tys. budynków, 
powodując straty na sumę mniej więcej 50 milionów złotych. Tylko na 
terenie województwa łódzkiego (powiat koniński leżał wówczas w gra-
nicach tego województwa) odnotowano prawie 2 tys. pożarów, które 
strawiły nieco ponad 2,5 tys. nieruchomości. Nie wliczono w te staty-
styki inwentarza żywego i jak wówczas określano „martwego”, a więc 
wszystkich sprzętów rolniczych czy płodów rolnych. Nie tylko uciekały 
z budżetu państwa środki finansowe, ale „tysiące pogorzelców staje się 
ciężarem społeczeństwa, bo pozbawieni dachu nad głową i warsztatu 
pracy potrzebują pomocy”. I tu ważną rolę spełniać miały straże pożarne, 
ale konieczne było, aby społeczeństwo miało tego świadomość:

Ochotnicze Straże Pożarne, pełniąc ofiarnie i bezinteresownie swą 
ciężką i odpowiedzialną służbę nie są w stanie samą tylko czynną 
walką z żywiołem, choćby najlepiej obmyśloną i przygotowaną 
usunąć niebezpieczeństwa pożarowego. Potrzebne jest tu w pierw-
szym rzędzie uświadomienie społeczeństwa co do błędów jakie po-
pełnia w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz co do środków 
zapobiegawczych. Wiemy bowiem, że pożary powstają najczęściej 
z naprawdę błahych przyczyn i że gdyby wszyscy zechcieli zdać 
sobie sprawę z tych przyczyn i pamiętali o środkach zaradczych, nie 
byłoby tego co jest48.

47  Pożar we wsi Kowalewo, „GK” 1935, nr 37, s. 3.
48  Odezwa, „GK” 1936, nr 36, s. 1.
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Podkreślano, że właśnie po to obchodzony jest „Tydzień Przeciw-
pożarowy”, żeby uświadomić społeczeństwu rolę straży, ale też żeby 
uczulić je na zadbanie o własne bezpieczeństwo. W powiecie koniń-
skim w 1936 r. obchodom „Tygodnia Przeciwpożarowego” przyświe-
cało hasło: „Zmniejszyć ilość pożarów i pogłębić współpracę ze Stra-
żami Pożarnymi”49.

Tak przedstawiała się statystyka pożarów w powiecie konińskim 
w latach 1929-1935. 

Tabela 1. Statystyka pożarów w powiecie konińskim w latach 1929-1935

Rok Ilość 
pożarów

Ilość zniszczonych 
pożarem nieruchomości

Suma odszkodo-
wań w złotych

1929 83 122 302 000
1930 92 107 245 000
1931 123 183 306 000
1932 146 202 244 000
1933 160 215 243 000
1934 248 319 269 000
1935 260 310 277 000

Źródło: Statystyka pożarów na terenie powiatu Konińskiego, „GK” 1936, nr 36, 
s. 2.

Przy okazji „Tygodnia Obrony Przeciwpożarowej” E. Jelinek zajął 
się omówieniem pożarów i ich przyczyn. Szczególnie zwrócił uwagę 
na masowe pożary wsi. Według danych statycznych w roku 1936 
w powiecie konińskim odnotowano 306 pożarów. W tej liczbie było 
siedem takich, które przemieniły się w pożary zbiorowe, choć de facto 
zapaleniu uległa jedna budowa, a pastwą padło od 3 do 4 gospodarstw. 
Było też pięć pożarów, które pochłonęły ponad pięć gospodarstw rów-
nocześnie. Wychodząc od tych danych, wskazał na główne przyczyny 
takich pożarów. Jako pierwszą opisał skupienie budowli, a więc na-
gromadzenie wielu budynków czy to w ramach jednego gospodarstwa, 
czy kilku obok siebie. Kolejną przyczyną według niego były strzechy 

49  Tamże.
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kryte słomą. Za bardziej bezpieczne uważał dachy kryte blachą czy 
też wypalaną dachówką. Trzecią przyczyną był brak wody. Uważał, 
że mieszkańcy wsi nie dbają o zaopatrzenie w wodę do celów poża-
rowych. I wreszcie jako czwartą przyczynę wskazał brak straży po-
żarnych, a jeśli już takowe były, to nie dysponowały odpowiednim 
wyposażeniem. Z całą stanowczością podkreślał konieczność istnienia 
straży i konieczność wsparcia ich ze strony społeczeństwa:

Straż pożarna to organizacja mająca za zadanie czynną, bezpośred-
nią walkę z ogniem w celu obrony mienia narodowego i stanowi 
zatem najpoważniejszy czynnik w walce z ogniem. Żeby jednak straż 
pożarna mogła sprostać swemu zadaniu, musi ona posiadać poparcie 
ogółu, należyte uzbrojenie i zapewnioną dostawę wody na wypadek 
pożaru.
Poparcie ogółu przejawiać się winno w postaci chętnie płaconych na 
utrzymanie i uzbrojenie straży składek, udzielaniu stałych zapomóg 
przez Wydz. Pow., Rady gminne i miejskie oraz okazywaniu czynnej 
pomocy strażakom przez dostarczanie koni do wyjazdów w razie 
pożaru.
Streszczając powyższe wywody, które zresztą z braku miejsca nie 
obejmują całości zagadnienia masowych pożarów, musimy stwier-
dzić, że stan obrony przeciwpożarowej naszego mienia nie jest wy-
starczający. Czeka nas długa i mozolna praca, a chociaż za najskutecz-
niejsze środki zwalczania ognia uznać trzeba zapobieganie powstania 
pożarów, to jednak w chwili obecnej i w pracach na najbliższą przy-
szłość musimy przede wszystkim troszczyć się o rozwój straży pożar-
nych, jako środka doraźnie zwalczającego pożary.
Środki materialne na zakładanie i utrzymywanie straży pożarnych 
znaleźć się muszą, trzeba tylko, aby ogół to zrozumiał: że nie można 
zwalać ciężaru utrzymania straży pożarnych wyłącznie na fundusz 
Powsz. Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych czy samorządów, że 
przede wszystkim mieszkańcy wsi, w których już jest lub powstaje 
straż pożarna, dobrowolnie opodatkować się winni na rzecz straży, 
bo o ich przecie dobro idzie przede wszystkim, że nawet większy jed-
norazowy wydatek na ten cel sowicie się opłaci, bo dzięki strażom 
pożarnym zmniejszą się straty pogorzelowe i zniknie obawa pożarów 
masowych, które nieraz całą wieś zamieniają w perzynę i że w końcu 
– istnienie straży pożarnych jest taką samą potrzebą kulturalnego spo-
łeczeństwa, jak szkoła, szpital, jak wszelkie inne urządzenia publiczne 
Utworzone dla dobra ogółu50.

50  E. Jelinek, Zbiorowe i masowe pożary wsi oraz ich przyczyny, „GK” 1937, 
nr 36, s. 2.
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Jeśli chodzi o pożary, to czasem na łamach „Głosu Konińskiego” 
zamieszczano również relację osób bezpośrednio niezaangażowanych 
w gaszenie pożaru, ale obserwujących jego przebieg. Trzeba zauważyć, 
że spostrzeżenia czasami były niezwykłe. Oto przykład z roku 1922. 
Autor podpisał się jako „Widz”, a opisał całe zdarzenie następująco:

16-ty października był dniem wyjątkowo pogodnym, niewietrznym, 
co w naszym miłym klimacie nader rzadko się zdarza, a co uratowało 
staromiejską dzielnicę Konina od strasznej katastrofy – około godz. 
3 po poł. wybuchł pożar w oficynie posesji M. Kaliskiego przy ul. 
Ogrodowej. Płonął lichy domek drewniany; od niego zajęły się są-
siednie chałupki, których w tej dzielnicy jak nasiał. Wyschnięte to, 
zbutwiałe, zamieszkałe przez biedotę.
Na odgłos trąbki alarmowej wyszedłem na ulicę, rojną od straży 
ogniowej, która tym się od straży innych miast odróżnia, że się składa 
w przeważnej liczbie z ludzi starszych. Podążyłem w kierunku ul. 
Ogrodowej. Zanim zdążyłem zajść na miejsce pożaru, ogień był 
umiejscowiony. Najbliższe ognia rudery padały pod siekierkami stra-
żaków jak domki z kart, strumienie wody z sikawek oblewały płonące 
zgliszcza.
Przy pompach pracowało dużo zielonej młodzieży. Nie brakło i mło-
dzieńców dorosłych, ale ci zajęci byli przeważnie nie gaszeniem, 
a krytykowaniem roboty starszych.
Zwróciłem się do jednego z członków straży z zapytaniem, dlaczego 
w straży tak mało ludzi młodych, na co on mi odpowiedział: „Rozu-
miemy potrzebę odmłodzenia straży, ale brak kandydatów. W roku 
zeszłym wystosowaliśmy w tej sprawie odezwy do Stow. Rzemieśl-
niczego i dwóch towarzystw sportowych, lecz bez skutku!”.
Przede mną dziewczę-podlotek ledwo na miejscu ustoi, tak się jej 
chce brać udział w akcji ratunkowej. Ale obecna przy podlotku starsza 
towarzyszka ją mityguje… – „Z domu płonącego wyniosła dziecko… 
i znowu rwie się do ratowania!” – opowiada znajomym towarzyszka 
podlotka. Podlotek jest harcerką.
W parę dni po pożarze udałem się po szczegóły pożaru do źródła urzę-
dowego. – Panu chodzi o szczegóły pożaru? – zdziwił się zagadnięty 
urzędnik – To był zwyczajny pożar: zapalił się jeden domek, od niego 
drugi, potem trzeci… Chce pan koniecznie szczegółów, to proszę się 
udać do policji na przedmieście – posterunkowy robi dochodzenie… 
Słowa urzędnika podziałały na mnie kojąco – Taki sobie zwyczajny 
pożar – powtarzałem w duchu – jeden domek, drugi, trzeci, czy warto 
dla opisu takiej drobnostki szukać aż na przedmieściu posterunkowe-
go co robi dochodzenie? Nie, szkoda butów. Zapewne i nasza złota 
młodzież, należąca do towarzystw sportowych a nie wpisująca się na 
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listę strażaków, rozumuje w podobny sposób: dla takiej drobnostki jak 
pożar, szkoda narażać ubrania i obuwia na plamy i dziury… a i o katar 
nietrudno w czasie słoty51.

W jednym z numerów „Głosu Konińskiego” z 1925 r. opisana 
została nietypowa sytuacja związana z pożarem w Kramsku. Autor 
rozpoczął swoje rozważania od tego, że większość mieszkańców jest 
nierozważna, że nie dba o swoje bezpieczeństwo, ściślej rzecz ujmując 
– obchodzi się nieostrożnie z ogniem. Zwrócił uwagę na to, że jednak 
większość domów w małych miejscowościach i wioskach kryta jest 
słomą, a do zapalenia takiego poszycia dachowego wystarczy przysło-
wiowa iskra. Jeśli jeszcze domy są położone blisko siebie, to nie ma 
szans, żeby straż pożarna zdziałała cokolwiek, zwłaszcza jak jeszcze 
nie dysponuje odpowiednim sprzętem, albo nie daj Boże spóźni się 
z jakiegoś powodu. Uważał niestety, że doposażenie straży traktowane 
jest po macoszemu, a względy oszczędnościowe powodują, że brakuje 
nawet odpowiedniej ilości wiader. Poza tym często strażakom brakuje 
wsparcia miejscowej ludności. Podpowiadał również, że przecież 
zakup 50 wiader dla straży (część wiader ulega zniszczeniu w czasie 
pożaru lub są rozkradane) to zdecydowanie mniejszy wydatek niż 
spalone domostwo. Skąd taka refleksja? Pisał o tym tak:

Refleksje powyższe nasunął mi ostatni pożar w Kramsku w Wielką 
Sobotę o godz. 1 po poł., (również i poprzednie), gdy to ten prawdzi-
wie rozszalały żywioł, silną podsycany wichurą, w ciągu kilkunastu 
minut ogarnął, a następnie w ciągu godziny strawił 17 domów miesz-
kalnych i jeszcze więcej budynków gospodarczych. Dzięki energicz-
nej akcji ratunkowej naszej straży ogień udało się umiejscowić; co za-
pobiegło spaleniu się szkoły miejscowej i zabudowań gospodarczych 
na probostwie. Przyczyna pożaru? Rozumie sie, niewiadoma... Któż to 
się przyzna do winy, która tyle strat pociągnęła za sobą? Oprócz straży 
miejscowej, której niektórzy członkowie, dzielnie broniący cudzego 
mienia, w początkach pożaru tak się spóźnili na ratunek swojego, iż nie 
mieli już co ratować, co jednak należy im za wielką poczytać zasługę, 
ogłosić przed frontem i odpowiednio wynagrodzić, przybyła również 
z Wysokiego młoda Straż, dopomagając w akcji ratunkowej. Inne 

51  Pożar w Koninie, „GK” 1922, nr 42, s. 3.
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Straże z dalszych stron, rzecz prosta, przybyły z opóźnieniem, bo pożar 
z racji suszy i silnego wiatru wcześnie załatwił się z domami o dachach 
słomianych. Kilka budynków, krytych papą, będących w promieniu 
ognia, a które zostały prawie bez ratowania ocalone, dały tutejszej lud-
ności niezbity dowód wartości pokrycia ogniotrwałego.
Obrona jak wspomniałem, była dzielna, ale gdyby były one wiader-
ka i haki, straty byłyby znacznie mniejsze. Za wielki brak życzliwości 
dla nieszczęścia bliźniego poczytywać trzeba, iż okoliczni gospodarze 
nie pospieszyli z końmi i beczkami wody, gdyż jest przecież nieomal 
świętym każdego obowiązkiem nieść w czasie pożaru najlepszą pomoc52.

Redaktor uznał również, że ten pożar powinien być podwójną 
nauczką. Z jednej strony dla społeczeństwa, które wreszcie powinno 
zrozumieć, że szczędzenie na straż przynosi raczej negatywne skutki 
i większe straty niż domniemane oszczędności. Druga z kolei uwaga 
była skierowana do władz. Autor uważał, że powinny one zakazać sta-
wiania drewnianych domów, a tym bardziej takich krytych słomą53.

Okazywało się, że nie zawsze straże ochotnicze stawały na wyso-
kości swojego zadania i docierały do pożaru na czas. W „Głosie Ko-
nińskim” z 1927 r. ukazała się taka oto notatka, która była de facto falą 
krytyki wobec kilku jednostek:

Wiele mówi się o szczytnych ideach strażackich, o wysokim honorze 
munduru strażaka-ochotnika. Przypatrzmy się więc, jak rzeczy te wy-
glądają w życiu, które je powołało, dosłownie w ogniu.
W dniu 29 sierpnia r.b. o godz. 22 we wsi Bryja gminy Tuliszków w za-
grodzie Józefa Wałęsy z niewiadomej przyczyny wybuchł pożar i cóż 
myślicie? Że okoliczne straże pospieszyły z pomocą! Że strażacy na 
łeb, na szyję polecą ratować mienie bliźnich! Z toporami! Z sikawka-
mi! Z wszelkimi narzędziami ratowniczymi! Natychmiast! W mig! Tak! 
Tak być powinno! Od tego jest straż, jej piękne hasła i ludzie pełni po-
święceń. Tymczasem nasza kochana straż tuliszkowska i jej nieodrodne 
siostrzyczki: krępska i lisiecka, sąsiadujące z Dryją zaledwie o miedzę, 
smacznie spały wtedy – kiedy niszczycielski żywioł pożerał zabudo-
wania mieszkalne i gospodarcze, całoroczny sprząt zboża, tudzież in-
wentarz martwy. Straty oblicza się na 5000 złotych. Akcję ratunkową 
prowadziła wyłącznie miejscowa ludność pod kierunkiem policjantów 
będących w obchodzie, którzy na widok płomieni pobiegli na ratunek.

52 Więcej niż cokolwiek o pożarze w Kramsku, „GK” 1925, nr 17, s. 1-2.
53  Tamże.
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Oj, strażacy! Strażacy! Gdzieżeście to byli? Coście też robili? Za-
pomnieliście o swoim obowiązku i w dniu 14 września r.b. kiedy 
Rychwał dzwonił do was przez wszystkie telefony tuliszkowskie, 
wzywając waszej pomocy! „Bo tam w dali dom się pali”, stodoła, 
a może spłonąć i cały Rychwał! „Hej, strażacy, hej chłopacy, pospie-
szajcie doń”! Nie widzą, nie słyszą. Nie może być, zebrało się wszyst-
kiego kilku bezradnych strażaków i nuż deliberować nad szalejącym 
ogniem i nieszczęśliwymi mieszkańcami Rychwała. Może nie jeden 
pomyślał, że za późno, lub, że nie warto. To jest straż o pięknym 
brzmieniu: „Tuliszkowska Ochotnicza Straż Pożarna”. Takie same: 
krępska czy lisiecka. Ochotnicza – bez ochoty. Szkoda tych pięknych 
dźwięków, haseł, sztandarów, mundurów, które obnosicie chyba dla 
parady, kochani strażacy! Brzydko wam w tym wszystkim, albowiem 
nie szata zdobi człowieka, ale czyny jego.
Za wzór stawiamy wam straże, przybyłe na Okręgowy Zjazd 
w Koninie w dniu 21 sierpnia r.b., pełne zapału do pracy, poczucia 
swych obowiązków i zrozumienia zasad.
Skromna ta notatka w „Głosie Konińskim” zamieszczona, niech wam 
przedstawi straszną rzeczywistość – że nie ma tuliszkowskiej straży, 
nie istnieje w ogóle na terenie powiatu konińskiego.
Wstyd, doprawdy! Weźcie się do pracy! Wynik konkursu z dnia 21 
sierpnia r.b. niech będzie bodźcem dla waszej dalszej pracy54.

Trudno odnieść się to tych krytycznych uwag. Być może faktycz-
nie coś nie zadziałało w szeregach strażackich wymienionych w po-
wyższym cytacie straży, że nie wyruszyły do pożaru, który wybuchł 
w wiosce położonej w pobliżu obszaru ich działalności. Możliwy jest 
również scenariusz, że być może chciały, ale z przyczyn obiektywnych 
– na przykład brak koni – nie mogły wyjechać do akcji i wspomóc 
straży z Rychwała w gaszeniu pożaru. Z perspektywy czasu, z braku 
materiałów źródłach trudno dziś obiektywnie ocenić tę sytuację i uznać 
czy powyższe zarzuty są zasadne, czy tylko są wyrazem pewnej fru-
stracji autora na zaistniałą sytuację.

Działalność gaśniczą straży pożarnych społeczeństwo oceniało dość 
różnie, od słów uznania do krytyki. Przykładem takiej krytyki może 
być choćby akcja gaśnicza prowadzona 20 lutego 1928 r. w Żychlinie. 
Wybuchł tam pożar w zamkniętej stodole, która była własnością synów 

54  Tuliszkowska i jej podobne Ochotnicze Straże Pożarne, „GK” 1927, nr 39, 
s. 1-2.
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Józefa Kaczorowskiego. Prawdopodobnie ogień został zaprószony 
przez domowników, bowiem tego dnia odbywało się wesele w domu 
Kaczorowskich, a do stodoły wyniesiono sprzęty z domu, jak na przy-
kład pościele. W wyniku pożaru spłonęła stodoła i obora, a straty 
zostały oszacowane na 1000 zł. Jako pierwsza do pożaru przybyła straż 
z Janowic (trzeba podkreślić, że nowo założona), „która dzielnie pro-
wadziła akcję ratunkową”. Pod koniec pożaru pojawiła się jeszcze straż 
z Modły Królewskiej oddalonej od Żychlina o 9 km. Do pożaru nie 
dotarła straż ze Starego Miasta (3 km do Żychlina) z powodu braku 
koni. Ale największe „cięgi” spadły na konińską straż:

Jakkolwiek Żychlin oddalony jest od Konina o 3 kilometry jednak 
Straż Konińska, swoim zwyczajem pozostała bezczynną. Ba! Nawet 
nie podniosła alarmu, pomimo ogromnej łuny, jaka widniała nad 
miastem. Zapytujemy przeto Dowództwo Straży i Zarząd tejże – co 
to znaczy? Czy Straż nasza, istniejąca blisko 60 lat, już wyczerpała 
swoją żywotność? Czyż nie stać ją na nowe siły?55.

Żeby jeszcze dobitniej pokazać niemoc konińskiej straży, zacyto-
wano wypowiedź jednego z robotników:

Proszę pana, gdyby obok remizy ustawić dwie skrzynie z wódką, to 
ręczę panu, że alarm byłby momentalny i zbiórka strażaków nastą-
piłaby w 3 minuty, ale jeżeli chodzi o wyjazd do pożaru i to pożaru 
oddalonego o 3 kilometry, to dla naszych strażaków rzecz nie do po-
myślenia, a cóż dopiero mówić o wykonaniu. Widząc upadek naszej 
straży, my robotnicy, zgłosiliśmy się, prosząc o przyjęcie w szeregi 
straży, aby ją ożywić, to nam odpowiedziano, że w straży mogą służyć 
tylko rzemieślnicy, a nie robotnicy56.

Trudno dziś z perspektywy czasu odnieść się do tej oceny, bez do-
datkowych źródeł czy relacji. Faktem jest, że konińska straż przeży-
wała wówczas pewien kryzys. Słowa o alkoholu są dość mocne. Być 
może redakcji chodziło o zastosowanie „terapii wstrząsowej”, a tym 
samym zaktywizowanie konińskiej straży, która powyższe zarzuty 
potraktowała jako pomówienia i stanowczo zareagowała również na 

55  Z życia naszego strażactwa, „GK” 1928, nr 10, s. 5-6.
56  Tamże, s. 6.
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łamach „Głosu Konińskiego”. Warto w tym miejscu w całości zapre-
zentować stanowisko konińskich druhów:

Anonimowy autor, który nie ma odwagi podpisać się pod artykułem, 
krytykuje działalność Konińskiej Ochotniczej Straży Ogniowej. Nie 
mając najmniejszego zamiaru wchodzić w polemikę z Szanownym 
krytykiem, musimy przede wszystkim wyjaśnić społeczeństwu tu-
tejszemu, że Straż nasza, dnia 20 lutego była alarmowana do pożaru 
w Żychlinie, co mogą zaświadczyć mieszkańcy ulicy Kolskiej, lecz 
zebrani z tamtej dzielnicy miasta Strażacy, do pożaru nie wyjechali 
z braku koni. Szan. autor, jak widać z artykułu, pragnie zaintereso-
wać się pożarnictwem naszym, szkoda, że wiadomości o działalno-
ści i warunkach w jakich pracuje nasza Straż, czerpie od przygodnie 
spotkanych na ulicy nieznanych nam ludzi, zamiast dowiedzieć się 
u źródła, w dowództwie Straży.
Otóż Szan. krytyku, żebyś wiedział w jakich warunkach pracujemy, 
to byś w krytyce swej był nieco oględniejszy.
Nie posiadamy własnej siedziby ni podwórka, o zdobycie której od 
szeregu lat się dopominamy, koni w celu wyjazdu do pożaru poza 
miasto, nie dostajemy, a o ile pożar  wybuchnie w mieście, to narzę-
dzia ratownicze niejednokrotnie, jak to już miało miejsce, przenosimy 
na własnych barkach, gdyż właściciele koni w tych momentach nie 
są zbyt gorliwi, a trudno żądać, by Strażacy kilka kilometrów poza 
miasto również przenosili narzędzia, lub zaprzęgali się do wozów. 
A dlaczego tak jest? Bo za dużo mamy krytyków, a za mało ludzi do 
pracy i ofiarności. Przyznajemy, że są braki w naszej Straży, lecz jest 
nie nasza wina, robimy wszystko co jest w naszej mocy, dajemy swą 
bezinteresowną pracę, lecz pomoc materialna nie od nas zależy. Chcąc 
te braki usunąć, nie należy ukrywać się pod anonimowymi artykułami, 
lecz wstąpić w nasze szeregi, zakasać rękawy i wziąć się do pracy.
Krytyka zawsze jest pożądana, lecz krytyka rozumna, która by na-
uczała i zachęcała do dalszej pracy, a nie rzucała kłody pod nogi.
Nie przypuszczamy, aby autor wspomnianego artykułu wiedząc dlacze-
go nie wyjechała do pożaru Straż Staromiejska, nie znał powodów, dla 
których nie wyjechała Straż miejscowa, dlatego też śmiemy przypusz-
czać, że krytyka naszej Straży jest tendencyjna. Co zaś do bajeczki o spo-
tkanym robotniku, który opowiada o wódce i użala się, że nie przyjęto 
go do straży, dlatego, że jest robotnikiem, a nie rzemieślnikiem, oświad-
czamy, że w szeregi swe zawsze przyjmujemy uczciwych i chętnych do 
pracy ludzi bez względu na jego zawód i położenie socjalne. W końcu 
musimy zaspokoić ciekawość Szan. Autora, który chce wiedzieć co 
myśli Zarząd i Dowództwo Straży. Otóż Szan. Autorze, myślimy, jakby 
się uwolnić od podobnych do Niego krytyków, którzy nie tylko nic nie 
robią dla Społeczeństwa, lecz zniechęcają innych do pracy57.

57  Złośliwa krytyka, „GK” 1934, nr 12, s. 3.
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Z rzadka jednak zdarzało się, aby w „Głosie Konińskim” pojawia-
ły się opisy akcji gaśniczych podejmowanych przez strażaków. Na 
przykład w 1937 r. znalazła się relacja nie z samego przebiegu działań, 
których celem było ugaszenie pożaru, ale z postawy miejscowego spo-
łeczeństwa. Otóż 2258 grudnia 1936 r. wybuchł pożar w dwóch gospo-
darstwach będących własnością Jana Brzuskiewicza i Ignacego Har-
macińskiego. Strażacy ze słupeckiej jednostki OSP przybyli do pożaru 
w dziesięć minut i natychmiast przystąpili do gaszenie. Kierownik 
całej akcji poprosił „ludność cywilną” o pomoc, ale nikt się nie kwapił, 
a wręcz odmawiali. Zaangażowała się tylko młodzież szkolna. Autor 
tego anonsu skonstatował to w następujący sposób:

Nad faktem tym trudno przyjść do porządku dziennego, by nie zwrócić 
uwagi na naprawdę niczym nieusprawiedliwione postępowanie lud-
ności w wieku starszym, które odmówiło pomocy przy gaszeniu 
pożaru. Taka abnegacja ludności starszej dała dowód niezrozumie-
nia obowiązków tak obywatelskich, jak i chrześcijańskich niesienia 
pomocy bliźniemu i ratowania dobytku. Starsi zwykle świecą przy-
kładem dla młodszych, lecz w tym wypadku młodzież słupecka zdała 
egzamin ze swego wyrobienia społecznego i znajomości swych obo-
wiązków, czym na pewno zawstydziła pokolenie starsze59.

Były jednak i inne, bardziej pozytywne reakcje. W czerwcu 1937 
straż z Rumina otrzymała od starosty konińskiego nagrodę pieniężną 
w wysokości 25 zł. Została ona przyznana za szybko podjętą akcję ga-
śniczą. 14 czerwca tegoż roku wybuchł pożar we wsi Sławskie Ho-
lendry, do gaszenia którego jako pierwsza przybyła jednostka staży 
właśnie z Rumina. Szybko umiejscowiono zarzewie ognia i przystą-
piono do gaszenia, a że strażacy wykazali się wielką sprawności, staro-
sta, który obecny był przy pożarze postanowił ich nagrodzić60.

Na łamach „Głosu Konińskiego” wspominano również o kwestiach 
ogólnopolskich dotyczących spraw strażackich. Na przykład w 1937 r. 

58  We wcześniejszym numerze periodyku podana jest data 26 grudnia 1936 r., 
zob. Pożar, „GK” 1937, nr 2, s. 3.

59  Ze Słupcy, „GK” 1937, nr 3, s. 3.
60  P. Starosta Pow. Konińskiego nagrodził straż pożarną, „GK” 1937, nr 25, 

s. 3. 
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omówiono w skrócie zarządzenie premiera – Felicjana Sławoja Skład-
kowskiego dotyczące kar za niedbałe utrzymywanie sprzętu strażackie-
go. Na przykład za rozeschnięte koła u wozu przełożony gminy miał być 
karany grzywną w wysokości 50 zł, a naczelnik straży miał płacić 20 zł. 
Jeszcze wyższe kary były przewidziane za brak wywieszenia w remizie 
treści tego zarządzenia. Przełożony gminny ukarany mógł zostać 
grzywną 75 zł, a naczelnik 50 zł. W związku z powyższymi wytycznymi 
starosta powiatowy koniński zabronił strażakom wypożyczania sprzętu 
przeciwpożarowego będącego na stanie jednostki osobom prywatnym61.

Oczywiście walka z pożarami oraz działalność samych straży 
nie byłyby skuteczne, gdyby nie wsparcie społeczeństwa. Potrzeby 
moralne, jak również i materialne były w tamtym okresie dość duże. 
Samorządy nie zawsze dysponowały odpowiednimi środkami finanso-
wymi, aby w sposób odpowiedni prowadzić działalność statutową. Po-
trzebne więc było wsparcie mieszkańców poszczególnych wsi i miast. 
Łamy „Głosu Konińskiego” były doskonałym miejscem, aby apelować 
do społeczeństwa powiatu konińskiego w sprawie pomocy dla straży. 
O tej potrzebie straży ogniowych przez społeczeństwo pisał już w 1921 
r. na łamach „Głosu Konińskiego” Jan Wiśniewski. Zauważył on, że 
wojny się skończyły, ale pożary stanowiły nadal zagrożenie dla pol-
skich wsi. Przeciwdziałać temu miały oczywiście straże pożarne i choć 
na terenie powiatu konińskiego było ich sporo, to jednakże wiele z nich 
wiodło „żywot suchotniczy”, a to przede wszystkim z braku material-
nego wsparcia ze strony społeczeństwa. Jedyne dochody, jakimi dyspo-
nowały wówczas straże, to dobrowolne datki lub też finanse pozyskane 
z przedstawień amatorskich czy zabaw. Było to zbyt mało, żeby nabyć 
odpowiedni sprzęt konieczny do gaszenia pożarów. Wiśniewski pod-
kreślał wartość działań strażaków ochotników i zachęcał społeczeń-
stwo oraz władze samorządowe do ofiarności na rzecz jednostek OSP62.

W listopadzie 1923 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych widząc 
trudną sytuację strażaków ochotników, ogłosiło tydzień powszechnej 

61  Odpowiedzialność za niedbałe utrzymanie sprzętu strażackiego, „GK” 
1937, nr 33, s. 3.

62  Pożarnictwo, „GK” 1921, nr 6, s. 1-2.
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zbiórki na rzecz tej organizacji. Objęto nią teren byłego zaboru rosyj-
skiego. Miał on się w założeniach odbywać w dniach od 4 do 11 li-
stopada lub od 11 do 18. Na terenie powiatu konińskiego zaplanowa-
ny został dopiero na okres od 18 do 15 listopada. Hasło przewodnie 
brzmiało: „Społeczeństwo Strażakowi”. Warto nadmienić, że na 2400 
działających wówczas straży prawie 2300 to były jednostki ochotni-
cze63. 

Ostatecznie okazało się, że zbiórka na terenie powiatu konińskie-
go została przeprowadzona dopiero w dniach od 2 do 8 grudnia. Nie 
są znane przyczyny zmiany terminu. Warto jednak zauważyć, że do 
zaangażowania się w nią społeczeństwa zachęcał S. Kaczmarski – in-
spektor powiatowy Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych. Pisał również, 
że „nadeszła chwila, gdy społeczeństwo winno spłacić dług względem 
całej gromady, braci strażackiej, która spieszy tam, skąd krwawa łuna 
pożogi zabłyśnie, broniąc z całych sił swoich – nasze mienie krwawym 
trudem zdobyte”64.

Autor piszący w 1936 r. w „Głosie Konińskim” o roli nowoczesnej 
straży zwracał uwagę na jej zadania, którym będzie musiała sprostać 
w przypadku wybuchu wojny, a szczególnie nalotów bombowych. 
Jednakże najważniejsze według niego było to, żeby przestać myśleć 
o straży stereotypowo. To znaczy, żeby widzieć ją jako jednostkę 
lokalną czy regionalną. Według niego straż ma zadania o charakte-
rze państwowym. Przy okazji nawiązywał do historii i pisał o tym, że 
kiedy wybuchła pierwsza, czy później wojna z bolszewikami, strażacy 
stanęli do obrony Ojczyny, tym samym paraliżując działania poszcze-
gólnych jednostek (brak ludzi). W nowej wojnie – przekonywał autor 
– że strażacy powinni zostać i zapewnić bezpieczeństwo przeciwpoża-
rowe w miejscu zamieszkania. Pisał:

Z tego tytułu straż pożarną musimy uznać jako organizację o roli i za-
daniach w skali zasięgu wybitnie państwowym. Od straży pożarnej, 
oprócz sprawności pokojowej, należy zażądać całkowitej sprawności 
wojennej, a wskutek tego gotowość tę zawczasu osiągnąć.

63  Społeczeństwo Strażakowi, „GK” 1923, nr 47, s. 3.
64  S. Kaczmarski, Społeczeństwo Strażakowi, „GK” 1923, nr 48, s. 1-2.
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Państwo wymagać musi z uwagi na tę specjalną rolę, jaka straże 
pożarne na wypadek wojny czeka, by straże te przede wszystkim 
przystosowały poziom personelu do nowych zadań. Pomijając już 
zmianę zgrzebła i szczotki na klucze francuskie i lewarki, t j. motory-
zację straży pożarnych, mają one coraz bardziej do czynienia z tech-
niką wszelkiego rodzaju. Straże pożarne powinny zatem powołać jak 
największą liczbę inżynierów i techników na stanowiska kierowni-
cze. Personel szeregowy należałoby rekrutować w pierwszym rzędzie 
spośród rezerwistów wojsk technicznych – dopływ bowiem tego ele-
mentu gwarantuje potrzebną fachowość, dobry stan fizyczny i wysoki 
poziom karności.
Następnym żądaniem byłoby ustalenie jedności metod działania i wy-
szkolenia, a więc ogólnie mówiąc, właściwa rekrutacja ludzi i jedno-
lite nimi dowodzenie.
Takie są najogólniej rozwinięte postulaty w odniesieniu do nowocze-
snej straży pożarnej65.

Trudno jednoznacznie wywnioskować, czy autor miał na myśli do-
kładnie pozyskanie fachowców, żeby wzmocnić działalność ochotni-
czych straży pożarnych, czy myślał faktycznie przyszłościowo o ich 
uzawodowieniu czy upaństwowieniu.

Warto jednakże nadmienić, że działania straży to nie tylko walka 
z pożarami, ale także z innymi klęskami żywiołowymi. Pod koniec 
marca 1924 r. Konin nawiedziła powódź, dość poważanie zagrażając 
miastu, częściowo je nawet zalewając. Skrytykowano wówczas koniń-
ską straż ogniową, że nie stanęła na wysokości zadania, a tylko nielicz-
ni członkowie spośród jej szeregów ruszyli na pomoc powodzianom66.

18 marca 1929 r. strażacy wraz z policjantami prowadzili akcję 
zabezpieczenia wałów wzdłuż rzeki Warty. Działo się to we wsiach 
Rożek i Brzezińskie Holendry. Warto podkreślić, że woda z powodu 
wysokiego stanu już się przelewała przez wały, mieszkańcy jednak nie 
bardzo garnęli się do wsparcia strażaków i policjantów, trzeba było ich 
przymuszać67.

65  K. G., O zadaniach nowoczesnej Straży Pożarnej, „GK” 1936, nr 36, s. 
1-2.

66  Powódź w Koninie, „GK” 1924, nr 14, s. 1.
67  Brak poczucia obowiązku, „GK” 1929, nr 13, s. 3.
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W 1937 r. „Tydzień Obrony Przeciwpożarowej” wykorzystano na 
to, żeby zwrócić uwagę na rolę straży pożarnych w obronie państwa. 
Tu wątkami głównymi były rozważania na temat ognia jako „odwiecz-
nego towarzysza” wojen. Mowa była o bombach zapalających68.

68  W. Szymaniak, Straż pożarna w obronie państwa, „GK” 1937, nr 36, s. 2.
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III. DZIAŁALNOŚĆ WŁADZ POWIATOWYCH

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości na terenie jednoczącego 
się państwa istniało około 1600 straży. Niestety pod względem organi-
zacyjnym były one rozbite. Na ziemiach dawnego Królestwa Polskiego 
działał Związek Floriański, w innych regionach inne związki, jak choćby 
lwowski Krajowy Związek Straży Pożarnych Galicji i Lodomerii. Próby 
zjednoczenia zainicjowano już w 1919 r. Inicjatywa ta wyszła niemal 
równocześnie ze Lwowa i Warszawy. Podjęto działania w celu organi-
zacji zjazdu ogólnopaństwowego, który odbył się 8 i 9 września 1921 r. 
w Warszawie. Efektem tego spotkania było powołanie do życia Główne-
go Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej. Dokonano również po-
działu strukturalnego na wojewódzkie związki, które z kolei dzieliły się 
na okręgowe (powiatowe). Najmniejszą komórką była ochotnicza straż 
pożarna. Jak zauważa J. R. Szaflik, choć najmniejszą to jednak najistot-
niejszą69.

Fot. 3. Władze powiatowe ochotniczych straży pożarnych. Rok trudny do ustalenia
Źródło: Archiwum Szkoły Podstawowej im. Alfreda Delonga w Kunach

69  J. R. Szaflik, Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych, Warszawa 1985,  
s. 218-227.
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Władze powiatowe podlegały władzom centralnym Związku 
Floriańskiego, a później Głównemu Związkowi Straży Pożarnych 
w Polsce. Stąd też zdarzało się, że owe władze centralne przepro-
wadzały przegląd straży w poszczególnych częściach Polski, a tym 
samym również w powiecie konińskim. Tak było na przykład w roku 
1922, kiedy to właśnie Związek Floriański dokonał lustracji wszyst-
kich straży na terenie powiatu konińskiego. Przeprowadził ją instruk-
tor do spraw pożarnictwa na okręg siedlecki – Józef Boguszewski. 
Jego pobyt w powiecie trwał niespełna miesiąc, „miał więc możność 
i sposobność zajrzeć wszędzie, poradzić tu i tam, wzgl. pochwalić lub 
zganić podług zasługi”. Ogólnie miał dobre zdanie o strażach powiatu 
konińskiego, a za szczególnie wyróżniające się uznał te ze Rzgowa, 
Władysławowa i Kramska. Bolączką niemal wszystkich jednostek było 
niedbalstwo w prowadzeniu ksiąg (można mieć wrażenie, że w tym 
zakresie niewiele się zmieniło i dzisiaj). Winą za to obarczał zarządy 
które powinny kłaść na to większy nacisk. Chodziło tu szczególnie 
o kwestie finansowe. Jak zapisano w „Głosie Konińskim”:

Z doręczonego nam sprawozdania dowiadujemy się, ku ubolewaniu, 
że jedna Straż, której na razie nie wymieniamy, rozmieściła tabor tak 
bezpiecznie, że dla dostania się poprzez cegły i różne rupiecie do 
sikawki, stracić trzeba ½ godziny. Brak widocznie szczerych chęci do 
pomocy bliźniemu w potrzebie70.

Podobne niedomagania wykazano jeszcze w innych strażach. Obo-
wiązkiem więc zarządów było przypilnować i usunąć wskazane niepra-
widłowości. Dokonać tego mógł przede wszystkim „dzielny i obrotny Na-
czelnik”, sugerowano zatem, aby takich ludzi wybierać na to stanowisko71.

Drugiego grudnia 1923 r. zaplanowany był pierwszy zjazd naczel-
ników i delegatów straży ogniowych z powiatu konińskiego. Obrady, 
które miały się odbyć w sali magistratu, poprzedzać miało nabożeń-
stwo w kościele farnym72. Zjazd ten dał asumpt do powstania powiato-

70  Stan Straży Ogniow. w pow. Konińskim, „GK” 1922, nr 6, s. 2.
71  Tamże.
72  Ze Straży Ogniowej, „GK” 1923, nr 48, s. 3.
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wego Oddziału Związku Floriańskiego. W jego skład weszli: Stanisław 
Kaczmarski – inspektor DUW oraz naczelnicy: Władysław Stasiński, 
Wincenty Wodziński, Kazimierz Miller, Kazimierz Walkowski, Alek-
sander Orchowski, Franciszek Miastkowski, Stanisław Szumiński 
i Alfred Delong. Siedziba oddziału zlokalizowana była przy Wydziale 
Powiatowym, a do związku przystąpiły wszystkie ówcześnie działa-
jące na terenie powiatu konińskiego straże ogniowe. Związek – jego 
oddział powiatowy postawił sobie kilka celów: instruowanie SOO, 
tworzenie nowych straży, prowadzenie filii składnicy strażackiej, orga-
nizowanie kursów czy też organizowanie ćwiczeń konkursowych i od-
czytów, których treści dotykałyby problemów pożarnictwa. Pierwszym 
zadaniem było jednakże założenie składnicy w Koninie, która zaopa-
trywałaby jednostki z terenu powiatu w odpowiedni sprzęt gaśniczy73.

Prasa konińska poświęciła przebiegowi tego zjazdu nieco więcej 
uwagi, być może dlatego, że był on zorganizowany po raz pierwszy, 
a może dlatego, że jego skutkiem było powołanie struktur powiato-
wych Związku Floriańskiego. Gwoli ścisłości, zjazd rozpoczął się 
w kościele farnym, po czym strażacy w mundurach z orkiestrą na czele 
przemaszerowali do ratusza, gdzie odbyły się obrady. Pojawili się 
przedstawiciele prawie wszystkich straży z terenu powiatu konińskie-
go, których wówczas doliczono się 53. Zebranie zagajeniem rozpoczął 
starosta Jan Augustowski, podkreślając oczywiście doniosłość zjazdu 
oraz znaczenie współpracy samorządowców ze strażami. Przewodni-
czącym zjazdu został Stanisław Kaczmarski, a asesorami Władysław 
Stasinowski i Kazimierz Miller. Obowiązki sekretarza powierzono Za-
wadzkiemu. Poza powołaniem struktur powiatowych uchwalono kilka 
rezolucji. Wybrzmiały one w siedmiu punktach:

1) Ze względu na zupełny brak podstaw prawnych w dziale pożar-
nictwa utrudniający, a nawet uniemożliwiający pracę wiejskich straży 
ogniowych, postanawia się wystąpić do Władz odnośnych przy 
pomocy powziętej uchwały tut. Sejmiku, o wprowadzenie przymuso-
wego poboru do straży, opartego na zatwierdzonym statucie; opraco-
wanie projektu statutu powierzono p. inspektorowi Kaczmarskiemu.

73  Ze stowarzyszeń, „GK” 1923, nr 50, s. 2-3.
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2) Zwrócić się do ludności, aby przy przyszłych wyborach wprowa-
dziła do wszystkich Rad Gminnych i miejskich delegatów od Zarzą-
dów miejscowych straży, jako rzeczników ochrony spraw strażackich.
3) Zwrócić się do Pow. Władz Samorządowych z prośbą o przymu-
sowe wstawienie do budżetów gminnych i miejskich, znaczniejszych 
sum pieniężnych na cele miejscowego pożarnictwa.
4) Zwrócić się do Pow. Władz Administracyjnych o wydanie zarzą-
dzenia, ażeby wszystkie studnie w zagrodach gospodarskich dopro-
wadzone zostały pod odpowiedzialnością – do należytego porządku, 
t.j. pogłębione i zaopatrzone w dostateczną ilość wody.
5) Utworzono Oddział Związku Floriańskiego na powiat Koniński, 
i dokonano wyborów Zarządu. Do Oddziału Zw. Fl. należeć będą 
wszystkie straże tut. powiatu a pierwszą działalnością Oddziału 
będzie założenie udziałowej składnicy celem zaopatrywania człon-
ków w niezbędne materiały, narzędzia i przybory. Na zapoczątko-
wanie kapitału, użyta zostanie część sumy pieniężnej, z dodatkowej 
10%-wej składki ogniowej.
6) Przyjęto do wiadomości uchwałę Wydziału Powiatowego, powzię-
tą na skutek wniosku i projektu insp. Kaczmarskiego, głoszącą że po-
gorzelcom wzbronione będzie odbudowywanie się pod słomą, nato-
miast Wydział Powiatowy uruchomi z wiosną przy własnej betoniarni 
fabrykę dachówki i takową oddawać będzie na spłatę pogorzelcom. 
Tym sposobem w powiecie przybywać będzie rocznie przeszło 100 
budynków pokrytych dachówką a przez to wytworzy się propaganda 
budownictwa ogniotrwałego.
7) Na skutek wniosku Inspektora P. D. U. W. postanowiono urządzić 
tydzień strażacki pod nazwą: „Społeczeństwo-Strażakowi” w czasie 
od 2-go do 8-go grudnia r. b. i stąd zebrane pieniądze przesłać do 
Zarządu Floriańskiego74.

Rezolucje te dawały przekonanie, że w ten właśnie sposób został 
położony „kamień węgielny” pod budowę gmachu współpracy w za-
kresie pożarnictwa na terenie powiatu konińskiego.

W jednym z numerów „Głosu Konińskiego” z 1924 r. ukazał się 
artykuł będący formą podsumowania pracy straży pożarnych w powie-
cie konińskim. I tak podkreślono fakt, że do powstania związku okrę-
gowego straży ogniowych w powiecie konińskim przyczynił się Stani-
sław Kaczmarski. W roku 1924 na terenie powiatu działało 58 straży, 
z których większość stała na „odpowiednim poziomie”. W większości 
przypadków finansowanie tych jednostek wpisane było w budżety po-

74  Zjazd strażacki, „GK” 1923, nr 51, s. 2.
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szczególnych samorządów. Poprawiła się jakość szkolenia strażaków, 
a Związek Okręgowy miał swojego instruktora, który szkolił, udzielał 
wskazówek, organizował zjazdy szkoleniowe. W ogóle powiat koniń-
ski był wówczas na pierwszym miejscu w województwie łódzkim, a na 
dowód tego przytoczono takie argumenty:

1) Liczba straży w powiecie wynosi 58 jednostek (w całym woje-
wództwie łódzkim, jeden tylko powiat sieradzki posiada 57 straży).
2) Tydzień strażacki urządzony w roku przeszłym dał Głównemu 
Związkowi z naszego powiatu przeszło 144.000.000 mk. t.j. sumę 
pieniężną co do wielkości zajmującą trzecie miejsce z kolei na terenie 
całej Rzplitej
3) Urządzone w czerwcu r. b. pięciodniowe kursy przeszko-
lenia dla naczelników i oficerów strażackich zostały obesłane 
w liczbie 97 uczestników; jest to liczba rekordowa, dowodem 
czego niech posłuży fakt, że prelegent przybyły na kursy ze 
Związku Wojewódzkiego przywiózł ze sobą na mocy staty-
stycznych 30 blankietów na świadectwa ukończenia kursu. 
Wykłady na kursach traktowane były poważnie, poziom wiedzy 
stosunkowo wysoki, delegaci szkoleni byli jako instruktorzy dla po-
szczególnych straży ogniowych.
4) W lipcu r. b. staraniem inspektora Kaczmarskiego odbył się 
w Koninie zlot strażacki połączony z zawodami konkursowymi. Na 
zlot stawiło się 28 straży w ogólnej liczbie 650 delegatów; zawody 
strażackie, do których stanęło 11 straży, wykazały duże postępy na 
polu pracy zawodowej. Przegląd i defilada drużyn przed p. Dyrekto-
rem Oddziału Kaliskiego P. D. U. W., delegatami sąsiednich powiatów 
i Zarządem Związku wykazały w całej pełni siłę, spoistość i spręży-
stość organizacji, dowodem czego były słowa uznania zwierzchnic-
twa, oraz głosy prasy (patrz. Gazeta Kaliska Nr. 164 z dnia 20 lipca 
1924 r.)75.

Zewnętrznie zatem straże powiatu konińskiego wyglądały bardzo 
przyzwoicie, natomiast wewnętrznie trzeba było jeszcze sporo wysiłku 
włożyć, żeby doprowadzić je do odpowiedniego poziomu. Brakowało 
wyposażenia. Duża liczba młodszych straży nie posiadała sikawek na 
stanie. W roku 1924 udało się ich zakupić zaledwie 13. Połowa straży 
nie posiadała własnych budynków. W roku 1924 zbudowano 4 remizy, 

75  Rozwój pożarnictwa w powiecie Konińskim. Bilans całorocznej pracy, 
„GK” 1924, nr 36, wkładka niepaginowana.
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a w budowie były jeszcze trzy. Tylko trzy straże – Konin, Rzgów, Go-
sławice – były kompletnie i przepisowo umundurowane76.

W 1924 r. zmienił się nadzór, czy jak wówczas określano, sposób 
opieki nad strażami ogniowymi. Na szczeblu centralnym podjęto kon-
kretne działania, które miały z jednej strony zapewnić strażom źródło 
stałego dochodu, a z drugiej wyszkolić odpowiednio druhów i za-
opatrzyć ich w potrzebny tabor. Poza tym w miejsce ośmiu różnych 
związków strażackich działających na terenie całej Polski powołano 
jeden – Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
który objął swoim zasięgiem cały kraj. Na szczeblu II instancji po-
wstały związki wojewódzkie, a niżej zorganizowane miały być okręgi 
obejmujące swym zasięgiem od jednego do dwóch powiatów. W sumie 
szacowano, że w okręgu powinno być 50-60 straży. W skład zarządu 
okręgowego wchodzić miało siedem osób, a wśród nich instruktor po-
żarnictwa utrzymywany przez sejmik powiatowy. Tam gdzie już ist-
niały powiatowe oddziały Związku Floriańskiego z automatu stawały 
się okręgami. W zarządzie wojewódzkim w Łodzi z Konina znaleźli 
się ówczesny starosta powiatowy – Jan Augustowski oraz Stanisław 
Kaczmarski – inspektor ubezpieczeniowy77.

W roku 1925 na łamach „Głosu Konińskiego” pojawiło się między 
innymi sprawozdanie Okręgowego Związku Straży Pożarnych w Koninie 
za rok 1924. Wynika z niego, że właśnie w tym roku powstało 10 nowych 
jednostek, choć de facto Krzymów i Gosławice wznowiły w zasadzie 
swoją działalność, a jako zupełnie nowe powstały jednostki w: Brannie, 
Kurowie, Biskupicach, Sławęcinie, Krągoli, Milinowie, Adamowie i Szy-
szynie. W sumie na terenie powiatu działały wówczas 43 straże ochotni-
cze i jedna fabryczna. Dodatkowo było 17 „samodzielnych, autonomicz-
nych oddziałów”. W roku 1924 postawiono również 5 nowych remiz. 
Remizy murowane powstały w Krzymowie, Golinie i Gosławicach, na-
tomiast drewniane w Ruminie i Zastrużu. Budowę swoich remiz rozpo-
częły straże w Starym Mieście, Spławiu, Milinowie, Barłogach i Brzeź-
nie. Spośród wspomnianych 43 jednostek swoje remizy posiadało 30,  

76  Tamże.
77  Opieka nad Ochotniczemi Strażami Ogniowemi, „GK” 1924, nr 16, s. 3.
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z czego 18 było murowanych, a 12 drewnianych. Trzeba podkreślić, że 
w tej liczbie były również 4 wynajęte. W roku sprawozdawczym udało 
się także zakupić osiem sikawek, dzięki temu na terenie powiatu wyli-
czono 69 sikawek i 84 beczki. We wszystkich wymienionych jednost-
kach służyło łącznie 2250 członków czynnych, którzy w znacznej liczbie 
posiadali umundurowanie. Odnotowano również w statystykach 15 or-
kiestr, choć ta w Tuliszkowie uznana została za „nieczynną”78.

Fot. 4. Odcisk pieczęci Związku Okręgowego Straży Pożarnych
Źródło: Zbiory własne autora

Zarząd Okręgowy w roku 1924 przeprowadził również ewidencje 
osobowe naczelników i samych straży, a także wyposażenia. Zorgani-
zowano również kurs dla oficerów, w którym wzięło udział 96 druhów. 
Odbył się zjazd strażacki, który połączony był z zawodami strażackim. 
Sześć jednostek nagrodzono (otrzymały one narzędzia), a dwie uhono-
rowano listami pochwalnymi. Co więcej drużyna złożona z 60 ofice-
rów, orkiestry i pocztu sztandarowego udała się na zjazd do Warszawy, 
gdzie zyskała „ogólne uznanie za sprawność”. Poza tym:

Związek Okręgowy brał oficjalnie udział w 6 zjazdach strażackich 
wewnątrz powiatu: w Koninie, Golinie, Rzgowie, Ruminie, Krempie 
i Kawnicach, z racji poświęcenia remiz, założenia straży lub jubile-
uszu. Zebrania Zarządu Okr. Zw. odbywały się systematycznie co 
miesiąc (ogółem 11 zebrań), zaś Walne zjazdy naczelników, oficerów 

78  Sprawozdanie z działalności Okr. Zw. Straży Pożarnych w Koninie za rok 
1924, „GK” 1925, nr 9, s. 2.
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i podoficerów co kwartał (ogółem 4 zjazdy), na których to zjazdach 
poruszano sprawy bieżące, udzielano wskazówek fachowych i oma-
wiano czynności zawodowe.
Prezydium Związku systematycznie przesyłało okólniki i rozkazy 
stażom za pośrednictwem wójtów i burmistrzów oraz wydało drukiem 
dziennik czynności i ćwiczeń na cały sezon; rozkład ten przestrzega-
ny był we wszystkich strażach. O każdym poczynaniu informowano 
społeczeństwo za pomocą miejscowej prasy, poza tym prezes zdawał 
sprawozdania na posiedzeniach Sejmiku i Wydz. Pow. Sejmik Koniń-
ski, na skutek wniosku Inspektora Kaczmarskiego, przy usilnym popar-
ciu sprawy przez Wydział Pow. z p. Starostą J. Augustowskim na czele 
uchwalił w r. 1924 zasiłek dla Straży w sumie 10 000 zł, a na rok 1925 – 
16000 zł, poza tym rady miejskie i gminne wpisały do swoich budżetów 
zapomogi wszelkie od 100 do 300 zł na każdą straż ogniową79.

29 marca 1925 r. odbył się w Koninie Walny Zjazd naczelników i ofi-
cerów strażackich. Poprzedziło go posiedzenie zarządu Związku Okrę-
gowego Straży Pożarnych. Głównym celem było opracowanie planu 
działania na czas letni, ale także „potworzenie rejonów zjazdowych i ćwi-
czebnych w powiecie”. Zgodnie z tym założeniem 76 jednostek straży 
podzielonych było na rejony i miały się spotkać w 9 miejscowościach 
powiatu, gdzie też planowano zorganizować ćwiczenia i zawody. Ten 
podział był również spowodowany tym, że bliska odległość od miejsc 
zjazdowych dla poszczególnych jednostek miała wpłynąć dodatnio na 
ich sprawność bojową. Zjazd podjął również ważną uchwałę, bowiem 
w dowód uznania za otoczenie opieką straży pożarnych w powiecie sta-
roście konińskiemu nadano honorowe prezesostwo w konińskiej straży.

O godz. 1 po poł. tegoż dnia Zarząd Związku w osobach Naczelnika 
Okręgu Inspektora Kaczmarskiego, członków pp. W. Wodzińskiego, 
K. Millera, F. Miastkowskigo, J. Wróbla, A. Orchowskiego, M. Barto-
sika, St. Szumińskiego i P. Walkowskiego złożył Staroście Augustow-
skiemu podziękowanie za dotychczasową Jego działalność na polu 
pożarnictwa, oraz życzenia dalszej owocnej pracy w tym kierunku 
wręczając Mu artystycznie wykonany Dyplom Honorowego Prezesa80.

79  Sprawozdanie z działalności Okr. Zw. Straży Pożarnych w Koninie za rok 
1924, „GK” 1925, nr 9, s. 2.

80  Ze Zjazdu Naczeln. Straży Ogniowych, „GK” 1925, nr 14, s. 2.
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Według danych z zarządu okręgowego z roku 1925, na terenie 
powiatu konińskiego odnotowano działalność 76 straży pożarnych. 
W tym było 46 straży wiejskich, 6 – miejskich, 2 fabryczne i 22 „samo-
dzielne oddziały”. W porównaniu z rokiem 1924 stan liczbowy wzrósł 
o 14 jednostek (9 straży i 5 oddziałów). Liczebność tych jednostek 
ogółem wynosiła 2 350 członków 97 miało ukończone kursy pożarni-
cze, a 1200 własne mundury. W roku 1925 przybyło 1 070 strażaków. 
Władze powiatowe straży wyliczyły, że średnio na każdą jednostkę 
przypadało 36 druhów, a na samodzielny oddział – 20 członków. Do 
najstarszych zaliczano straż konińską (1874 r.) i kawnicką (1883 r.). 
W sumie w ciągu trzech lat, do 1925 r. na terenie powiatu konińskie-
go powstały 23 straże. W roku 1925 wybudowano tylko jedną remizę, 
jednakże w budowie były jeszcze trzy. W sumie istniały wówczas 23 
remizy i domy strażackie, z czego 12 było drewnianych. Jednakże aż 
60% jednostek było bez własnych obiektów. Na terenie powiatu doli-
czono się 90 sikawek, 82 były własnością straży, 8 było w rękach pry-
watnych. Statystycznie zatem na każde 2 straże przypadały mniej więcej 
trzy sikawki. Jeśli chodzi o tabor, to w powiecie były 24 wozy rekwizy-
towe, 82 beczkowozy i 5 drabin Szczerbowskiego plus inny pomniejszy 
sprzęt. Strażacy mieli wówczas wsparcie z sejmiku powiatowego, który 
na ich działalność przeznaczył 16 000 zł, poza tym rady miast i gmin 
uchwalone miały zapomogi w wysokości od 200 do 400 zł81.

Skład zarządu okręgowego w 1926 r. prezentował się następująco. Pre-
zesem był Stanisław Kaczmarski, jego zastępcami W. Wodziński i K. Miller. 
Poza tym: K. Walkowski – naczelnik straży w Kawnicach i Morzysławiu,  
A. Orchowski z OSP w Rzgowie, W. Jedyński z OSP Rychwał, A. Delong –  
OSP Kuny, S. Szumiński – OSP w Golinie, F. Miastkowski – OSP w Kramsku, 
M. Bartosik – OSP w Starym Mieście i J. Wróbel – OSP w Brzeźnie82.

Kilka miesięcy później nastąpiły jednak zmiany, które wymusiło prze-
niesienie Stanisława Kaczmarskiego na inne stanowisko służbowe, zwią-
zane z koniecznością opuszczenia Konina. Wobec powyższego prezesem 

81  Z działalności Okr. Zw. Straży Pożarn. pow. Konińskiego (woj. Łódzkie) 
w r. 1925, „GK” 1926, nr 11, s. 1.

82  Tamże.
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i naczelnikiem okręgu został Wincenty Wodziński, pomocnikiem naczel-
nika – Kazimierz Miller, a wiceprezesem – Kazimierz Walkowski83. 

Ostatnie zebranie walne z udziałem ustępującego prezesa odbyło 
się 18 kwietnia 1926 r. w sali Syndykatu Rolnego w Koninie. Wzięło 
w nim udział 112 członków straży (naczelników i oficerów). Udało 
się załatwić wówczas kilka bieżących spraw, a wśród nich choćby 
„urządzenie w sezonie ćwiczebnym na terenie powiatu sieci próbnych 
alarmów”, poza tym ustalono składki członkowskie czy sprawę legity-
macji strażackich. Dyskutowano także nad regulaminem dla Związku 
Okręgowego. Obecny był na zebraniu również starosta koniński – Jan 
Augustowski, który wyjaśnił strażakom jakie cele i zadania stoją przed 
nimi jako obywatelami Polski i kierownikami drużyn. Ostatnim ele-
mentem było pożegnanie dotychczasowego prezesa zarządu Związku 
Okręgowego. 20 maja zaś pod przewodnictwem J. Augustowskiego 
odbyło się pożegnalne spotkanie z członkami zarządu84.

Jak przedstawiała się działalność zarządu okręgowego w roku 1926? 
Otóż odbyło się 12 posiedzeń zwyczajnych i 3 nadzwyczajne oraz 2 zebrania 
ogólne, w czasie których rozpatrzono 60 spraw. Jedną z większych zasług 
zarządu było ustanowienie płatnego etatu dla instruktora, którym został 
Józef Wiśniewski. Wcześniej ukończył on trzymiesięczne kursy i swoje 
stanowisko objął 1 lipca 1927 r. W roku sprawozdawczym dokonano lu-
stracji wszystkich straży z terenu powiatu, za pomocą alarmów. Większość 
z nich wywiązała się dobrze ze swoich obowiązków. Przeprowadzono także 
kontrolę ksiąg kasowych, a ta wykazała różne ich prowadzenie, tak więc 
z nowym rokiem sprawozdawczym, a więc od 1 kwietnia 1927 miały być 
wprowadzone jednolite księgi według wzoru opracowanego przez Zarząd 
Główny. Zarząd wystarał się również u władz powiatowych o kwotę 22 tys. 
złotych na działalność straży. Dla lepszej organizacji działań pożarniczych 
powiat koniński został przez zarząd podzielony na 11 rejonów. Równocze-
śnie wybrano naczelników poszczególnych regionów85.

83  Do Druhów Naczelników Ochotniczych Straży Ogniowych Okr. Konińskiego¸ 
„GK” 1926, nr 16, s. 3.

84  Z pożarnictwa, „GK” 1926, nr 21, s. 2.
85  Z działalności Zarządu Okr. Straży Pożarnych na pow. Koniński za 1926 rok, 

„GK” 1927, nr 30, s. 1.



56

Tabela 2. Naczelnicy rejonów i ich zastępcy86

Rejon Naczelnik Zastępca

I – Konin
II – Sławsk Kazimierz Miller Józef Bielas
III – Rzgów Aleksander Orchowski Józef Dudła
IV – Rychwał Wacław Jedyński Jan Kozłowicz
V – Lisiec Władysław Imiołkowski Adam Zioła
VI – Tuliszków Władysław Lesiński Władysław Patrzykąt
VII – Władysławów Feliks Stranc Alfred Delong
VIII – Kramsk Franciszek Miastkowski Franciszek Adamczyk
IX – Ślesin Franciszek Kopański Franciszek Majewski
X – Gosławice Jan Marciniak Antoni Nowakowski
XI – Golina Stanisław Szumiński Nikodem Różycki

Na zewnątrz zarząd reprezentował 
okręg na jubileuszach – pięćdziesię-
ciolecia – straży w Łodzi i Grudzią-
dzu. Skład zarządu prezentował się 
wówczas tak: Wincenty Wodziński 
– prezes, Kazimierz Miller – wi-
ceprezes oraz członkowie – Michał 
Bartosik, Aleksander Cieplak, 
Alfred Delong, Wacław Jedyński, 
Józef Kuczyński, Aleksander Or-
chowski, Franciszek Miastkowski, 
Władysław Stasiński, Kazimierz Wal-
kowski i Józef Wróbel87.

Jeśli chodzi o liczebność, to w po-
wiecie konińskim w 1926 r. działało 
57 straży i 15 oddziałów. Powstało 
8 nowych jednostek, ale likwida-

86  Tamże.
87  Tamże.

Fot. 5. Konstanty Lidmanowski
Źródło: https://miejscezhistoria.
wordpress.com/ 
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cji uległo 12 oddziałów. Na 1 kwietnia 1927 r. było zatem 65 straży 
i 3 oddziały, które łącznie skupiały 2 312 strażaków. Dysponowały one 
w sumie 86 sikawkami, 91 beczkowozami, 32 wozami rekwizytowy-
mi, 420 bosakami, 18 kotwicami, 70 drabinami zwykłymi, 6 drabina-
mi Szczerbowskiego, 1 drabiną mechaniczną. Do tego trzeba doliczyć 30 
remiz i cztery w budowie88.

8 maja 1927 r. odbyło się walne zebranie Związku Straży Pożar-
nych Okręgu Konińskiego. W czasie jego trwania niektórzy druhowie 
zwrócili się z apelem do Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych, 
aby uzyskać wsparcie finansowe dla budowy lub dokończenia remiz. 
Obecny na zebraniu inspektor wyjaśnił, że możliwe są jedynie zasiłki 
w dwóch postaciach: albo w sprzęcie pożarniczym, albo pieniądze 
z przeznaczeniem na zakup tego sprzętu. Nie ma możliwości finanso-
wania budów czy remontów remiz. Przy okazji przypomniał, że w roku 
1926 kilka straży powiatu konińskiego zostało wspartych przez PDUW. 
Między innymi straż w Koninie otrzymała sikawkę przenośną z kom-
pletem węży i całkowitym wyposażeniem, a straż w Starym Mieście – 
dwukołową beczkę żelazną. Zasiłki w gotówce na zakup sikawki otrzy-
mały straże w: Szczepidle (500 zł), Kawnicach (400 zł), Osieczy (400 
zł) i Krągoli (250 zł). Z kolei w roku 1927, w pierwszej jego połowie 
dwie straże otrzymały wsparcie „w naturze”, a mianowicie straż w Sła-
węcinie beczkę dwukołową żelazną, a straż w Sławsku – 12 metrów 
węża tłocznego nieprzemakalnego. Pieniądze na zakup sikawek trafiły 
do straży w Szyszynie (440 zł), Święćcu (400 zł), Nowym Świecie 
(300 zł) i Królikowie (300 zł)89.

29 kwietnia 1928 r. odbyło się w sali miejskiej w Koninie roczne ze-
branie strażaków – prezesów i naczelników – z terenu powiatu koniń-
skiego. Obradom przewodniczył druh Hubicki, a sekretarzem obrano 
druha Michalskiego. Przedłożone zostało przez prezesa Wodzińskiego 
sprawozdanie z działalności w roku 1927, oraz sprawozdanie komisji 
rewizyjnej (odczytał je druh Różycki). Sprawozdania składali także 

88  Tamże.
89  Z działalności prewencyjnej Polskiej Dyrekcji Ub. Wzajemnych na terenie 

powiatu Konińskiego, „GK” 1927, nr 25, s. 3-4.
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naczelnicy poszczególnych rejonów. Druhowie z przykrością przyjęli 
informację o tym, że sejmik powiatowy nieprzychylnie jest nastawiony 
do budżetu straży na rok 1928/29. Bolącą sprawą były również nie-
wypłacone zasiłki za rok 1925 i 1926, które rzekomo już przepadły. 
Omówiono również sprawę udziału w zjeździe wojewódzkim w Łodzi 
(planowanym w terminie od 30 czerwca do 1 lipca 1928 r.) oraz kursów 
dla dowódców, które miały się odbyć od 20 do 28 maja 1928 r.90.

W roku 1928 na łamach „Głosu Konińskiego” ukazywały się 
również – czego nie było we wcześniejszych latach – rozkazy czy po-
lecenia kierowane do zarządów straży pożarnych Okręgu Konińskie-
go przez jego prezesa Wincentego Wodzińskiego. I tak w pierwszym 
z nich pisał:

Wobec nadmiernych upałów i robót polnych powodujących po więk-
szej części pozostawienie osiedlisk bez należytego dozoru, poleca 
się utrzymanie narzędzi gaśniczych w stałym pogotowiu. Nadzór 
nad wykonaniem powyższego wkłada się na Instruktora Okręgu  
Dh. Wiśniewskiego91.

I kolejne zalecenia w następnych numerach „Głosu Konińskiego”:

Niezależnie od niejednokrotnie czynionych uwag, Straże Pożarne 
Okręgu tutejszego okazują nadal, niedopuszczalną opieszałość w wy-
konaniu zarządzeń piśmiennych Zarządu Okręgowego jak również 
i w przedstawieniu raportów o pożarze.
Ponieważ tym podobna zwłoka wpływa ujemnie na prawidłowy bieg 
spraw i naraża Zarząd na nie zasłużone przynaglenia wyższych swych 
władz to ponownie polecamy terminowe wykonanie nadsyłanych 
rozporządzeń.
Równocześnie przypomina się, że termin zgłoszenia kandydatów na 
ośmiodniowy kurs upływa dnia 1 września r. b. [1928]92.

Niejednokrotnie dało się zauważyć, że umundurowani członkowie 
Straży Pożarnych nie oddają honorów przełożonym. Wskutek tego po-
lecamy pouczyć członków podwładnej Straży, że oddawanie honorów 

90  Z życia naszego strażactwa, „GK” 1934, nr 19, s. 1-2.
91  Do Zarządu Straży pożarnych Okręgu Konińskiego, „GK” 1928, nr 29, s. 4.
92  Do Zarządu Straży pożarnych Okręgu Konińskiego, „GK” 1928, nr 32, s. 3.
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wymagane jest nie tylko ze względu prostej kurtuazji, lecz i celem za-
znaczenia należytego wyszkolenia i podniesienia tym samem powagi 
i godności korporacji strażackiej wobec społeczeństwa93.

Podczas jednego z ostatnich pożarów zauważono, że przybyłe bez 
sygnalisty Straże działały każda samodzielnie, przez co wytwarza 
się niepożądany zamęt paraliżujący należytą sprawność i planowość. 
Taki stan rzeczy jest niedopuszczalny.
Zaznaczając powtórnie, że na wypadek pożaru komendę obejmuje naj-
starszy rangą przełożony, przy boku którego winien się nieodstępnie 
znajdować sygnalista, w razie nieobecności takowego dowódca pierw-
szo przybyłej Straży, polecamy ścisłe zastosowanie się do powyższego94.

Jak widać z powyższego, były to konkretne polecenia, które z jednej 
strony miały usprawnić działanie straży nie tylko w czasie akcji bojowych, 
ale także podtrzymać ich gotowość do takowych. Po drugie wspomniane 
salutowanie miało być świadectwem odpowiedniego wyszkolenia.

Kolejny rozkaz dotyczył powiadomienia straży pożarnych, że in-
strukcje dla nich możliwe są do odebrania u inspektora ubezpieczeń –  
Kuczyńskiego95. W październiku natomiast prezes zarządu okręgowe-
go informował o przedłużeniu zgłoszeń na ośmiodniowy kurs dla do-
wódców. Wydłużony on został do 1 listopada, bowiem w pierwszym 
terminie zgłosiło się zalewie 16 druhów ze straży w Janowicach, Mo-
rzysławiu, Rudzicy, Sławsku, Zarzewiu i Kramsku. Początek szkolenia 
zaplanowany był na 12 listopada. Sugerowano obowiązkowe oddele-
gowanie strażaków, bowiem brakowało wykwalifikowanych dowód-
ców96. Kolejne dwa komunikaty pojawiły się również w listopadzie. 
W pierwszym informowano o zebraniu prezesów i naczelników za-
planowanym na 4 listopada 1928 r., a w drugim zwrócono uwagę, że 
straże nie mogą posługiwać się pieczęciami z godłem państwowym, 
powinny skasować takie i wyrobić pieczęcie zgodne z przepisami97. 
Ostatni ukazał się w grudniu w następującym brzmieniu:

93  Tamże.
94  Tamże.
95  Do Zarządu Straży Pożarnych powiatu Konińskiego, „GK” 1928, nr 36, s. 3.
96  Do Zarządu Straży Pożarnych powiatu Konińskiego, „GK” 1928, nr 41, s. 2.
97  Do Zarządu Straży Pożarnych powiatu Konińskiego, „GK” 1928, nr 42, s. 2.
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Wskutek niezastosowania się przez niektóre Straże do istniejących 
rozporządzeń podajemy powtórnie do wiadomości, że wszelkie 
wnioski o odznaczenie sporządzone na przepisanych formularzach 
winny być kierowane drogą służbową przez Zarząd Okręgowy98.

Zwyczaj publikowania poleceń czy rozkazów do zarządów straży 
z okręgu utrzymał się także w roku 1929. Pierwszy komunikat był in-
formacją o wyborach naczelnika V rejonu (oraz jego zastępcy) w Liścu, 
które miały się odbyć 17 lutego 1929 r. Obowiązkowo stawić się mieli 
naczelnicy straży wchodzących do wspomnianego rejonu99. Takie samo 
polecenie ukazało się także w odniesieniu do IX rejonu (Ślesin). Tam 
wybory naczelnika i jego zastępcy miały się odbyć 18 lutego 1929 r. 
Stawić się mieli wszyscy naczelnicy „obowiązkowo i nieodzownie”100.

Straż pożarna to nie tylko gaszenie pożarów, ale również działa-
nia związane ze skutkami różnych klęsk żywiołowych, jak choćby 
powodzi. Przez powiat koniński przepływa rzeka Warta, która potrafi-
ła wylać, zagrażając nie tylko Koninowi, ale okolicznym miejscowo-
ściom. Stąd też zarząd okręgu wydał rozkaz następującej treści:

Ze względu na grożącą z nastaniem roztopów klęskę powodzi poleca 
się Strażom przyległym do rzek i jezior jak również i okolicznym po-
czynić przygotowania do akcji obronnej zaopatrując się w odpowied-
nie narzędzia.
W zakres rzeczonej akcji wchodzi:
1) organizacja pogotowia obserwacyjnego nad ruchem lodów, 2) 
wzmocnienie i zabezpieczenie wałów ochronnych, 3) usunięcie 
zatorów lodowych, 4) udzielanie pomocy przy ewakuacji ludności 
z miejscowości zagrożonych i 5) w razie zaprowadzenia dzielnic to 
jest odcinków brzegowych pod kierownictwem fachowców podpo-
rządkowanie się ich Zarządzeniom.
Ścisłe wykonanie powyższego wkłada się na Naczelników 
Rejonowych z obowiązkiem składania Zarządowi Okręgowemu 
sprawozdań o przedsięwziętych przygotowaniach101.

98  Do Zarządu Straży Pożarnych powiatu Konińskiego, „GK” 1928, nr 51, 
s. 2. 

99  Do zarządów straży pożarnych V rejonu Lisiec, „GK” 1929, nr 6, s. 3.
100  Do Zarządów Straży Pożarnych IX Rejonu Ślesin, „GK” 1929, nr 7, s. 3.
101  Do Zarządów Straży Pożarnych i Naczelników Rejonowych, „GK” 1929, 

nr 9, s. 4.
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Kolejne polecenie dotyczyło dokumentów – raportów, sprawozdań, 
itp. – które powinny do zarządu okręgu być dostarczane drogą służ-
bową. Najlepiej byłoby dokonywać tego za pośrednictwem naczelni-
ków rejonów102. Z kolei pod koniec kwietnia tą drogą informowano 
o zbliżającym się walnym zebraniu, które miało się odbyć 5 maja 1929 
w gmachu szkoły powszechnej „na Kolskim Przedmieściu”. Program 
zebrania był standardowy, ale zaznaczono, że „niestawiennictwo 
druhów bez należytego usprawiedliwienia jest niedopuszczalne”103. 
Jakiś czas później pojawiła się informacja o kolejnym walnym zebra-
niu, które miało się odbyć 7 lipca 1929 r. W programie było między 
innymi sprawozdanie kasowe za rok 1928, a także rozpatrzenie preli-
minarza na bieżący – 1929-30 r. Najważniejszym jednakże punktem, 
jak się zdaje był wybór zarządu okręgowego104.

Fot. 6. Stanisław Szumiński – naczelnik straży w Golinie
102  Do Zarządów Straży Pożarnych Okr. Konińskiego, „GK” 1929, nr 12, s. 2.
103  Do Zarządów Straży Pożarnych Okręgu Konińskiego, „GK” 1929, nr 15, 

s. 2.
104  Do Zarządów Straży Pożarnych Okręgu Konińskiego, „GK” 1929, nr 25, s. 

2-3.



62

Źródło: Zbiory Macieja Szumińskiego i Małgorzaty Drukały

Fot. 7. Aleksander Orchowski – OSP Rzgów
Źródło: Zbiory Jerzego Orchowskiego

10 kwietnia 1932 r. to dzień, w którym odbyło się spotkanie dele-
gatów Okręgowego Związku Straży Pożarnych. Obecni już byli przed-
stawiciele straży z byłego powiatu słupeckiego, który stał się kilka dni 
wcześniej częścią powiatu konińskiego. Spotkanie rozpoczął inspektor 
Kula – delegat Wojewódzkiego Związku Straży Pożarnych. Podkreślił 
dotychczasową działalność obu okręgów, zachęcał do dalszej intensyw-
nej pracy na polu pożarnictwa, podkreślając, że siła jest w jedności. Prze-
wodniczącym właściwego zebrania został starosta koniński Józef We-
ingarten, a asesorami zostali W. Wodziński i K. Lidmanowski – prezesi 
odpowiednio okręgu konińskiego i słupeckiego. Poza tym w prezydium 
zasiedli Trzebuchowski i Antoniewski. Starosta odniósł się również do 
słów Kuli, podkreślając tę siłę w jedności działania, ale równocześnie 
zwrócił uwagę na „szkodliwość patriotyzmu zaściankowego i źle zrozu-
miane ambicje lokalne”. Wyraził także życzenie, że z „chwilą zaślubin 
obydwóch powiatów” działalność połączonych sił strażackich w nowym 
okręgu będzie jeszcze intensywniejsza. Odczytano protokół z działal-
ności ustępującego zarządu okręgu konińskiego, a zarówno Wodziński, 
jak i Lidmanowski, jako byli prezesi otrzymali jednogłośnie godność do-
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żywotnich honorowych członków straży. Ten ostatni miał być również 
zgłoszony do złotego medalu zasługi. Wodzińskiego pominięto, ale to ze 
względu na to, że posiadał on już takie odznaczenie. Kolejnym punktem 
był wybór nowego zarządu. W jego składzie znaleźli się: starosta J. Wein-
garten z Konina, Jan Anasiewicz z Kleczewa, Lidmanowski z Zagórowa, 
Owsiany z Konina, Delong z Kun, Trzebuchowski z Zagórowa i Węgliń-
ski ze Słupcy. Komisję rewizyjną utworzyli: Maksymilian Popper z Tu-
liszkowa, Malinowski z Dłuska, Lang z Jaroszewic. Prezesem został Józef 
Weingarten, a jego zastępcą Lidmanowski. Owsiany został sekretarzem, 
a skarbnikiem – wchodzący z urzędu inspektor PZUW – Józef Kuczyń-
ski. Na zebraniu był również obecny Stanisław Pągowski – redaktor 
„Przeglądu Pożarniczego”, który nawoływał do prenumerowania prasy 
strażackiej. Warto zaznaczyć, że na zabraniu reprezentowanych było 89 
straży, z czego 43 z byłego powiatu słupeckiego i 46 z konińskiego105. 
Dla ścisłości warto dodać, że biuro okręgu Związku Straży Pożarnych 
pow. konińskiego mieściło się w budynku straży, czyli przy ul. 3 Maja 
49. Prawie codziennie (prócz niedziel i świąt), w godzinach od 8 do 13 
urzędował w nim sekretarz zarządu106.

Według sprawozdania za rok 1933/34 władze oddziału powiatowego 
kształtowały się następująco. Na czele stała Rada Oddziału, która skła-
dała się z prezesów i naczelników wszystkich, a więc 130 straży z terenu 
powiatu konińskiego, w skład której wchodziło wówczas 120 osób. Prze-
wodniczył jej Józef Weingarten – starosta koniński. W roku sprawozdaw-
czym odbyło się tylko jedno posiedzenie rady – 4 kwietnia 1933, podczas 
którego zapadła decyzja o zorganizowaniu zjazdu wszystkich straży po-
łączonego z zawodami nie tylko drużyn strażackich, ale także orkiestr 
i chórów. Poza tym działał także zarząd, na czele którego stał również 
starosta koniński, jako prezes. Zastępcą jego był Konstanty Lidmanow-
ski – lekarz z Zagórowa, sekretarzem – Gustaw Owsiany (inżynier ko-
nińskiej elektrowni), a skarbnikiem Stanisław Kawecki (inspektor PZUW 
w Koninie). W zarządzie w charakterze członków zasiadali: Jan Anasie-

105  Z Okręgowego Związku Straży Pożarnych, „GK” 1932, nr 16, s. 2.
106  Siedziba  biura Okr. Zw. Straży Pożarnych pow. konińskiego, „GK” 1932, 

nr 29, s. 3.
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wicz – lekarz z Kleczewa, Alfred Delong – kierownik szkoły w Kunach, 
Józef Bajkowski – inspektor samorządu gminnego w Koninie, Kazimierz 
Miller – rolnik z Osieczy, Antoni Węgliński – kupiec ze Słupcy i Piotr 
Kłęk – instruktor pożarniczy. Zarząd spotkał się 5 razy w ramach swoich 
posiedzeń. Często też członkowie wizytowali straże pożarne w terenie107.

Do organów wykonawczych Oddziału zaliczano wówczas instruk-
tora pożarnictwa i komisję rewizyjną. Ta ostatnia prowadziła przede 
wszystkim kontrolę „gospodarki” oddziału i w okresie sprawozdaw-
czym nie odnotowała żadnych uchybień. Jeśli chodzi o instruktora, to 
został on zatrudniony 15 maja 1933 r. Przez nieco ponad dziewięć mie-
sięcy sprawdził gotowość bojową wszystkich 130 straży. Dodatkowo 
organizował także manewry rejonowe czy odprawy108.

Jeśli chodzi o kwestie administracyjne, to zajmowało się tym przede 
wszystkim biuro, które zlokalizowane było w kancelarii straży, a jego 
stałym pracownikiem był Mikołaj Gabrylewicz. W roku sprawozdaw-
czym 1933/34 do biura tegoż wpłynęły 1374 pisma, wysłano aż 2130, 
a załatwiono 1095 spraw. Raz w miesiącu wysyłano do straży okólni-
ki z rozkazami. W obszarze administracji mieściły się również rejony 
strażackie. Wyglądało to wówczas tak:

Tabela 3. Rejony straży pożarnych powiatu konińskiego – dane za rok sprawoz-
dawczy 1933/34

Rejon Ilość 
straży Naczelnik Profesja naczelnika

Konin 8 Kazimierz Walkowski Rolnik z Chorznia
Sławsk 6 Kazimierz Miller Rolnik z Osieczy
Rzgów 8 Aleksander Orchowski Urzędnik gm. Rzgów
Rychwał 6 Wacław Jedyński Kierownik szkoły

Stare Miasto 7 Kazimierz Zendlewicz Kierownik szkoły 
w Żdżarach

Tuliszków 9 Władysław Kochański Kierownik szkoły

107  Sprawozdanie roczne z Oddziału Powiatowego Zw. Straży Pożarnej R. P. 
w Koninie za rok 1933/34, „GK” 13, s. 3.

108  Tamże.
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Władysławów 7 Alfred Delong Kierownik szkoły 
w Kunach

Kramsk 5 Roch Jaroszewski Kierownik szkoły w Pą-
chowie

Ślesin 7 Józef Albin Moszczeński Kupiec ze Ślesina
Gosławice 5 Vacat -
Golina 6 Stanisław Szumiński Przemysłowiec
Grodziec 6 Bolesław Wielewicki (?) Urzędnik gm. Grodziec

Brzeźno 5 Stanisław Szubiński Kierownik szkoły 
w Brzeźnie

Lądek 6 Kazimierz Frankiewicz Kierownik szkoły 
w Ratyniu

Zagórów 11 Jan Wróblewski Kierownik szkoły
Słupca 9 Antoni Węgliński Kupiec

Pyzdry 4 Wacław Marczuk Kierownik szkoły 
w Myszakówku

Kleczew 9 Franciszek Niedzielski Kupiec
Szymanowice 6 Stefan Bąkowski Nauczyciel z Tomic

Zadaniem naczelników było lustrowanie straży i czuwanie nad cało-
kształtem ich działalności109.

Sam Oddział Powiatowy zorganizował w roku sprawozdawczym 6 
manewrów, które odbyły się w Sławsku, Ślesinie, Zagórowie, Słupcy, 
Kleczewie oraz Pyzdrach. Ich celem było zwiększenie skuteczności 
działania poszczególnych jednostek, podniesienie poziomu ich goto-
wości bojowej. W manewrach tych wzięło udział 6 naczelników rejo-
nowych, 42 naczelników straży, 126 oficerów straży, aż 672 strażaków 
(szeregowych). Poza tym 8 Samarytanek i 6 orkiestr. Wszystkie poczy-
nania druhów podziwiane były przez rzeszę publiczności110.

Jeśli chodzi o liczebność straży, to w owym roku było ich na terenie 
powiatu konińskiego 130, a skupionych w nich było 3 964 strażaków 
– w tym 785 druhów tworzyło zarządy. Ogólna wartość majątku, jakimi 
dysponowały te straże, oszacowano prawie na pół miliona złotych  

109  Tamże.
110  Tamże.
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(490 tys.)111.

Ogólne działania zarządu oddziału w sprawozdaniu opisano nastę-
pująco:

Zorganizowano i wyszkolono 5 specjalnych plutonów OPL Gaz. 
biernej. Celem propagandy urządzono 2 pokazy wojny gazowej i ra-
townictwa w Koninie i Grzymiszewie, wykonane przez Straż Pożarną 
z Konina.
Celem wyszkolenia przodowników W.F. wysłano 3 kandydatów, 
którzy ukończyli dwutygodniowy kurs WF w Poznaniu organizowa-
ny przez PW i WF.
Doceniając doniosłą rolę kobiet w pracy organizacyjnej utworzono 3 
nowe oddziały żeńskie samarytańsko-pożarnicze przy strażach Golina, 
Słupca i Pyzdry.
We wszystkich strażach prowadzono intensywną pracę kulturalno-oświa-
tową urządzając szereg pogawędek, odczytów, przedstawień i zabaw.
Oddział Powiatowy współdziałał z LOPP, Powiatowym Komitetem 
WF i P.W. oraz PCK.
Oddział Powiatowy zorganizował i przeprowadził „Tydzień Przeciw-
pożarowy” w powiecie celem propagandy wśród społeczeństwa idei 
obrony przeciwpożarowej.

111  Tamże.

Fot. 9. Stefan Wajcht – OSP Skulsk
Źródło: Zbiory Haliny Wyderskiej

Fot. 8. Alfred Delong – OSP Kuny
Źródło: Zbiory własne autora
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W „Tygodniu” wzięło udział 81 straży. Dochód czysty uzyskany przez 
Straże wyniósł 1800 zł. Z tego Oddział Powiatowy uzyskał 450 zł. Okręg 
Wojewódzki w Łodzi 450 zł.
Oddział Powiatowy uzyskał z PZUW zasiłki w postaci sprzętu 
i gotówki dla 45 Straży w powiecie. Między innymi Straż Pożarna 
Rychwał uzyskała sikawkę motorową z kompletem wyposażenia. Wartość 
uzyskanych zasiłków wynosi około 17.000 złotych. Na zakończenie 
możemy stwierdzić, że stosunki w Strażach zostały uporządkowane i praca 
postawiona na właściwe tory112.

29 listopada 1934 r. już pod przewodnictwem nowego starosty 
Mariana Koczorowskiego odbyło się posiedzenie zarządu Oddziału Po-
wiatowego Straży Pożarnych. W jego trakcie poruszono między innymi 
temat poziomu i potrzeb wyszkolenia oraz sprawy organizacyjne113.

Ostatnia odprawa naczelników rejonu w siedzibie Oddziału Powia-
towego w roku 1934 obyła się 2 grudnia. Przybyło na nią 16 naczel-
ników. Wysłuchali oni referatu Organizacja i administracja w rejo-
nach wygłoszonego przez Piotra Kłęka. Przewodniczącym odprawy 
był Wacław Jedyński. Po jej zakończeniu sześciu naczelników złożyło 
egzamin z wyszkolenia I stopnia114.

Na przełomie roku 1934 i 1935 odbyły się inspekcje poszczególnych 
jednostek OSP w powiecie konińskim, zainicjowane przez Oddział Po-
wiatowy Związku Straży Pożarnych. I tak 13 grudnia 1934 taką inspek-
cję przeprowadzono w OSP w Kopojnie. Na zarządzony alarm stawiło 
się w ciągu pięciu minut: 1 oficer, 16 strażaków i 2 pary koni. Następ-
nego dnia podobna akcja została przeprowadzona w jednostce w Świąt-
nikach, a jej wynik był następujący: 1 oficer, 7 strażaków, 3 pary koni, 
a czas, w jakim druhowie zareagowali na alarm i stawili się na wezwanie, 
wyniósł 6 minut. Z kolei 16 grudnia inspekcji takich doświadczyli druho-
wie z OSP w Czarkowie (czas reakcji 10 min, 2 oficerów, 5 strażaków, 1 
para koni) i OSP Chorzeń (czas reakcji 11 minut, 3 oficerów, 7 strażaków 
i 2 pary koni). Niezwykłą szybkością wykazali się strażacy w Goraninie, 
którzy byli inspekcjonowani 18 grudnia 1934. Jedynie trzy minuty zajęło 

112  Tamże, s. 4.
113  Z działalności Ochotn. Straży Pożarnych w powiecie konińskim, „GK” 

1934, nr 51, s. 3.
114  Tamże, s. 3.
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im stawienie się w składzie jednego oficera i czterech strażaków. Może 
ta mała liczba wpłynęła na ten wynik. Taki sam czas uzyskali druhowie 
z OSP w Brzeźnie, którzy stawili się w sile 3 oficerów, 10 strażaków i 2 
par koni. Trzy minuty reakcji na alarm to również wynik OSP w Nie-
słuszu, która zadysponowała 3 oficerów, 6 strażaków i 2 pary koni, a było 
to w czasie inspekcji, którą przeprowadzono 7 stycznia 1935 r. Takim 
inspekcjom poddane zostały w tym czasie jeszcze dwie jednostki – OSP 
Wyszyna (21 stycznia 1935 r.) gdzie w cztery minuty przed remizą 
stawiło się 2 oficerów, 15 strażaków i 1 para koni oraz OSP Szczepi-
dło (24 stycznia 1935 r.), gdzie na „alarm w ciągu 12 minut przybyli 1 
oficer, 6 strażaków i 2 pary koni”. Warto dodać, że inspekcję w Wyszynie 
przeprowadził prezes oddziału powiatowego Związku Straży Pożarnych 
i zarazem starosta koniński Marian Koczorowski. Ocenił on również 
wysoko gotowość bojową jednostki i uznał, że zarówno remiza, jak 
i sprzęt są w odpowiednim stanie. Również 24 stycznia przeprowadzono 
inspekcję straży w Szczepidle. Po ogłoszeniu alarmu na placu w ciągu 
dwunastu minut pojawił się 1 oficer, 6 strażaków i 2 pary koni115.

W ogóle przełom 1934 i 1935 r. był niezwykle intensywny dla od-
działu powiatowego Związku Straży Pożarnych w Koninie. Oprócz 
opisanych wyżej inspekcji poszczególnych jednostek odbywały się 
również odprawy połączone czy to z kursami, czy też ćwiczenia. Taki 
na przykład miała przebieg odprawa, którą zorganizowano 17 grudnia 
1934 r. w Wilczynie.

odbyła się w remizie w Wilczynie odprawa oficerów Straży Pożar-
nych. Straż Pożarna Wilczyn: Oddziały Wilczyn, Wilczogóra, Ce-
gielnia i Dębowiec oraz Straż Pożarna Budzisław Kościelny. Prze-
wodniczył na odprawie Instruktor Powiatowy. W odprawie wzięli 
udział Naczelnik Rejonu Niedzielski Franciszek oraz 12 oficerów. Na 
odprawie omówiono metody wychowania i wyszkolenia strażaków. 
O godz. 18-ej przeprowadzono inspekcję Rejonu. Gońcy rowerowi 
i konni doręczyli wszystkim oddziałom pisemne rozkazy alarmowe, 
po otrzymaniu których zarządzono alarmy w poszczególnych oddzia-
łach i natychmiast wyjechano do Wilczyna. Po przybyciu oddziałów 
do Wilczyna zostały przeprowadzone przy świetle pochodni i latarni 

115  Z działalności Oddziału Pow. Zw. Straży Pożarnych R.P. w powiecie Ko-
nińskim, „GK” 1935, nr 5, s. 3.
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– manewry nocne na obiektach mieszkalnych i gospodarczych. Kie-
rownikiem akcji był Przybylski Adam naczelnik Straży w Wilczynie. 
W manewrach wzięli udział Naczelnik Rejonu I, 12 oficerów, 48 stra-
żaków. Ćwiczenia na ogół wypadły dobrze. Po manewrach oddziały 
ze śpiewem powróciły do swoich siedzib116.

17 stycznia 1935 r. odbyło się również w siedzibie oddziału powia-
towego Związku spotkanie, podczas którego ustalono plan finansowy 
subwencji na rok 1935/36 i podjęto uchwałę o podziale Rejonu XVIII 
na trzy mniejsze z siedzibami w Kleczewie, Wilczynie i Ostrowitem. 
Przyczyną takiego działania były względy „terenowo-komunikacyj-
ne”, a więc we współczesnym rozumieniu logistyczne117.

Ciekawostką jest to, że zarząd oddziału powiatowego porozumiał się 
z dyrektorem seminarium nauczycielskiego w Słupcy – Szczepskim oraz 
inspektorem PZUW – Kaweckim w kwestii zorganizowania dziesięcio-
dniowego kursu w „zakresie wyszkolenia I-go stopnia” dla uczniów tej 
szkoły. Szkolenie było zaplanowane na okres od 18 do 27 lutego 1935 r. 
Celem kursu było:

zaznajomienie słuchaczy z ideologią strażacką oraz przygotowanie 
kadry inteligentów do objęcia w przyszłości odpowiednich stanowisk 
na tak ważnym odcinku pracy społecznej, jakim jest służba strażacka118.

Taka inicjatywa nie powinna dziwić, bowiem nauczyciele, szcze-
gólnie w szkołach wiejskich byli aktywnymi działaczami OSP, a wielu 
przypadkach inicjowali powstanie jednostki. Nie dość wymienić Cze-
sława Maciejewskiego (OSP Kowalewo Opactwo), Michała Kobyliń-
skiego (OSP Golina) czy Alfreda Delonga (OSP Kuny).

Kolejną ważną odprawę oddział powiatowy odbył 10 marca 1935 r.,  
a przewodniczył jej M. Koczorowski – prezes. Wzięło w niej udział 
18 naczelników rejonowych z terenu powiatu. Każdy z nich złożył 
sprawozdanie ze swojego obszaru działania, przedstawiając dane do-

116  Tamże.
117  Tamże.
118  Z działalności Oddziału Powiatowego Zw. Straży Pożarnych w powiecie 

Konińskim, „GK” 1935, nr 6, s. 5.
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tyczące liczebności, umundurowania, sprzętu, stanu remiz czy wy-
szkolenia. Omówiony został również budżet i wydatki ze szczególnym 
uwzględnieniem szkoleń i lustracji. Wskazano koszty zakupu masek 
dymowych i innego sprzętu. Przygotowano także kalendarz czynno-
ści na rok 1935/36. Starosta jako prezes oddziału podkreślił, że straże 
to stowarzyszenia wyższej użyteczności i tak powinny działać, żeby 
to na każdej płaszczyźnie potwierdzać. Stąd uważał, że jednostki po-
winien cechować dobór odpowiednich ludzi, ale także konieczne było 
usprawnienie organizacji oraz wyższy poziom wyszkolenia i gotowo-
ści bojowej119.

17 marca 1935 r. to dzień, w którym w sali kina „Łuna” odbyło 
się posiedzenie Rady oddziału powiatowego, któremu przewodniczył 
prezes rady – dr Lidmanowski. Obecny był również „in corpore” prezes 
zarządu oddziału powiatowego Marian Koczorowski oraz przedstawi-
ciele innych władz i instytucji. Przybyło również 177 prezesów i na-
czelników straży z terenu powiatu konińskiego. Uchwalono plan na rok 
1935/36 oraz budżet na kwotę nieco ponad 16 tys. złotych. Poza tym:

Prezes Oddziału Powiatowego p. Starosta Koczorowski w pięknem 
żołnierskim przemówieniu podkreślił wielką rolę jaką odegrały 
Straże Pożarne w naszym życiu społecznym i zaapelował do obec-
nych aby w dalszym ciągu pełnili swe wysiłki dla dobra Związku, 
społeczeństwa i Państwa. Pod koniec posiedzenia przybył inspektor 
poż. Okręgu Wojewódzkiego p. Kula Mieczysław, który udzielił 
obecnym szczegółowych wyjaśnień w związku z uchwaloną nową 
ustawą przeciwpożarową. Po posiedzeniu odbyła się na dziedziń-
cu strażackim wspólna fotografia. Zarząd kina „Łuna” podejmował 
gości wyświetlając film okolicznościowy120.

2 czerwca 1935 r. odbyła się odprawa naczelników rejonowych 
straży pożarnej w Koninie, której przewodniczył prezes oddziału po-
wiatowego – M. Koczorowski. Podkreślił on wielką stratę, jakiej do-

119  Z działalności Oddziału Pow. Zw. Straży Pożarnych R.P. w Koninie, „GK” 
1935, nr 12, s. 2.

120  Z działalności Oddziału Powiatowego Związku Straży Pożarnych R.P. 
w Koninie, „GK” 1935, nr 13, s. 3.
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świadczyło społeczeństwo polskie po śmierci Marszałka Piłsudskiego. 
Natomiast każdy z naczelników złożył sprawozdanie z przebiegu uro-
czystości żałobnych i udziału w nich strażaków. Powzięto również jed-
nogłośnie uchwałę, której treść zamykała się w słowach: 

Strażactwo powiatu Konińskiego głęboko dotknięte smutkiem 
z powodu śmierci I-go Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego i chcąc 
przekazać historii objawy czci i hołdu prochom docześnie zgasłego 
Wielkiego Budowniczego i Wodza Narodu postanowiło zebrać album 
kondolencyjny z podpisami wszystkich członków Straży w powiecie121.

Po zebraniu owych podpisów album kondolencyjny miał być 
złożony w muzeum Pamięci Marszałka Piłsudskiego. W ogóle cała 
odprawa miała charakter uroczysty, ale ze zrozumieniem „tak poważ-
nej chwili”122. Pięć dni później odbyło się posiedzenie zarządu oddzia-
łu powiatowego Związku Straży, podczas którego dwuminutową ciszą 
uczczono pamięć Marszałka Piłsudskiego123.

4 sierpnia 1935 r. odbyła się kolejna odprawa naczelników rejono-
wych OSP powiatu konińskiego. Wzięło w niej udział 18 naczelników, 
a prowadził ją prezes Marian Koczorowski. Zajęto się przede wszyst-
kim omówieniem najbardziej aktualnych zagadnień. Po jej zakończe-
niu odbyły się ćwiczenia pokazowe przeprowadzone przez konińską 
straż pożarną124.

Na przedostatni dzień roku 1935 zaplanowano jeszcze posiedzenie 
Rady Oddziału Powiatowego Związku Straży Pożarnych. W programie 
oczywiście sprawozdania – i zarządu, i kasowe. Zamierzano również 
wybrać dwóch członków zarządu oddziału, bowiem zarząd się o tylu 
właśnie uszczuplił125.

121  Odprawa Naczelników Rejonowych Straży Pożarnych, „GK” 1935, nr 
23, s. 3.

122  Tamże.
123  Z działalności Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Straży Pożar-

nych w Koninie, „GK’ 1935, nr 25, s. 3. 
124  Z działalności Oddziału Powiatowego Związku Straży Pożarnych 

w Koninie, „GK” 1935, nr 32, s. 6.
125  Z działalności Związku Straży Pożarnych w Koninie, „GK” 1935, nr 52, s. 2.
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22 marca 1936 r. odbyła się odprawa naczelników rejonu ochotni-
czych straży pożarnych powiatu konińskiego. Przewodniczył oczywiście 
prezes oddziału, czyli starosta koniński, Marian Koczorowski. Udział 
wzięli również wiceprezes Miller i sekretarz Owsiany oraz inspektor – 
porucznik Jelinek. Poza tym odmeldowało się 18 naczelników rejonów. 
Głównym tematem był program prac na rok 1936/37, zaopatrzenie 
w wodę oraz w sprzęt przeciwpożarowy. Dodatkowo zajęto się takimi 
kwestiami, jak organizacja kursów oraz manewrów i zawodów126.

Zebranie rady konińskiego oddziału powiatowego Związku Straży 
Pożarnych zaplanowano na 24 stycznia 1937 r. Członkami tej rady byli 
wszyscy prezesi i naczelnicy poszczególnych jednostek. W ramach ze-
brania planowane było między innymi ustalenie budżetu na nowy rok, 
ale także zdanie sprawozdania z dotychczasowej działalności oddziału 
powiatowego127. Udział w tym zebraniu wzięło 73 prezesów i naczelni-
ków. Wysłuchali oni sprawozdania, po czym zgłaszali wnioski, mające 
usprawnić między innymi ratownictwo. Oceniono, że poziom obrad 
był bardzo wysoki, a wszystkie wystąpienia miały charakter rzeczowy. 
Z dyskusji wypływała troska przede wszystkim o zwiększenie ilości 
i jakości taboru strażackiego, a także podniesienie poziomu wyszko-
lenia strażaków. Odnotowano funkcjonowanie 138 jednostek OSP128.

Z dniem 1 kwietnia 1938 r. powiat koniński (podobnie jak powiaty 
kaliski, kolski i turecki) został wyłączony z województwa łódzkiego 
i włączony do województwa poznańskiego. Z tej okazji 6 lutego 1938 
odbyło się w Koninie zebranie Rady Oddziału Powiatowego Związku 
Straży Pożarnych. Wzięło w nim udział 17 naczelników rejonowych, 
43 prezesów i 64 naczelników ochotniczych straży pożarnych. Obecny 
był również starosta powiatowy – Marian Koczorowski oraz inspek-
torzy z województw, odpowiednio: łódzkiego – Mieczysław Kula 
i poznańskiego – Tadeusz Busza. Prezesem rady był dr Lidmanowski 
z Zagórowa, który został wybrany również na kolejną kadencję. Po-

126  Odprawa naczelników rejonu O.S.P. pow. konińskiego, „GK” 1936, nr 
13, s. 5.

127  Zebranie Rady Oddz. Pow. Związku Straży Pożarnych, „GK” 1937, nr 3, s. 3.
128  Zjazd Rady Powiatowej Związku Straży Pożarnych w Koninie, „GK” 

1937, nr 5, s. 3.
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dobnie swoje stanowisko na kolejną kadencję zachował starosta, który 
dalej był prezesem oddziału powiatowego.

Na tymże zebraniu nastąpiło przejęcie ochotniczych straży pożarnych 
powiatu konińskiego przez okręg poznański. Inspektor Okręgu Po-
znańskiego p. Busza, przejmując straże od okręgu łódzkiego, zapew-
niał, że okręg poznański otoczy je opieką nie mniejszą niż Łódź129.

Na 28 sierpnia 1938 r. zaplanowane było posiedzenie sprawoz-
dawcze Rady Oddziału Powiatowego Straży Pożarnych w Koninie130. 
Kilka dni wcześniej, 22 sierpnia 1938 r. w Koninie odbyła się odprawa 
naczelników rejonowych z terenu powiatu konińskiego, a jej głównym 
celem było przygotowanie się do obchodów „Tygodnia Obrony Prze-
ciwpożarowej”131.

Ustawa z 1934132 regulowała kwestie dotyczące kilku ważnych 
spraw, związanych między innymi z kompetencjami władz czy też obo-
wiązkiem ludności przy zapobieganiu pożarom. Równocześnie ustawa ta 
wprowadzała koncepcję tworzenia tzw. straży miejscowych. Mogły nimi 
zostać „takie straże, które pod względem liczebności członków, zaopa-
trzenia w sprzęt i wyszkolenia, odpowiadając potrzebom miejscowym 
dają maksimum gwarancji bezpieczeństwa przeciwpożarowego”. Takie 
straże posiadały również specjalne uprawnienia, utrzymywane były 
z budżetu gminy, a dodatkowo jeszcze otrzymywały subwencje rządowe. 
W związku z powyższym rozkazem władz wojewódzkich zarząd Od-
działu Powiatowego OSP, w sierpniu 1938 r. opracował plan dyslokacji 
jednostek OSP, które miały otrzymać rangę straży miejscowych. Przewi-
dywano utworzenie na terenie powiatu 30 takich jednostek, z których 6 
miało być całkowicie zmotoryzowanych. Planowano im również nadać 
miano „Pogotowia Okręgowego”. Ich głównym zadaniem było niesienie 
szybkiej pomocy w wypadku wybuchu pożaru i wspomagania innych 
straży w granicach zasięgu tegoż pogotowia. Promień tego zasięgu 

129  Straże Pożarne powiatu konińskiego przechodzą do okręgu poznańskiego, 
„GK” 1938, nr 6, s. 3.

130  Z Rady Oddz. Pow. Związku Straży Pożarnych, „GK” 1938, nr 35, s. 3.
131  Tamże, s. 3.
132  Ustawa z dnia 13 marca 1934 r. o ochronie przed pożarami i klęskami 

(Dz. U. R. P. 1934, Nr 41, poz. 365).
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wynosił 15 km. Takie pogotowia miały powstać w następujących jed-
nostkach OSP: Konin, Kleczew, Rychwał, Słupca, Zagórów i Pyzdry. 
Czyli de facto w większych miasteczkach na terenie powiatu. W planach 
było również częściowe zmotoryzowanie straży w Ślesinie i Skulsku. 
W tym przypadku wzięto pod uwagę to, że ich „teren działania obfitu-
je w wodę”. Pozostałe 22 straże niezmotoryzowane stanowiły sieć uzu-
pełnienia wyznaczonych placówek „Pogotowia Okręgowego”. Były to 
straże zlokalizowane w takich miejscowościach, jak: Budzisław Kościel-
ny, Ciążeń, Dorosołowo, Gosławice, Golina, Grodziec, Kuny, Kramsk, 
Kazimierz Biskupi, Licheń, Lądek, Młodojewo, Stare Miasto, Rzgów, 
Szymanowice, Tuliszków, Władysławów, Wysokie, Wąsosze, Wilczyn 
oraz Złotków i Siernicze Wielkie. Te straże miały otrzymać charakter 
„straży miejscowych”133.

Podział taki wynikał ze względów strategicznych, a równocześnie 
możliwości finansowych poszczególnych gmin. Te bowiem były zobo-
wiązane do utrzymania tych straży miejscowych. W przypadku, gdyby 
wszystkie jednostki uznano za „straże miejscowe”, byłyby to koszty 
horrendalne. Tylko na doposażenie i dozbrojenie wymienionych 30 
straży koszty zgodnie z wymaganiami ustawy oszacowano na około 
200 tys. złotych. Oczywiście nie zamykało to drogi innym strażom by 
stać się „miejscowymi”, ale zależne to było od koniunktury gospodar-
czej – tak w skali lokalnej, jak i ogólnokrajowej134.

W 1938 r. zarząd powiatowy przedstawił między innymi informację 
o majątku wszystkich jednostek OSP w powiecie konińskim. Trzeba za-
znaczyć, że było ich wówczas 139, a majątek na dzień 1 kwietnia 1937 r. 
(sprawozdania z działalności składane były do 31 marca każdego roku) 
wynosił 1 028 318 zł. Zagłębiając się w szczegóły,  można stwierdzić, 
że w roku 1937/38 majątek zwiększył się o nowe wartości, a wśród nich 
były: autopogotowie – OSP Słupca (6000 zł), nowa remiza – OSP Gie-
wartów Holendry (3500 zł), przybudówki przy remizach we Władysła-
wowie i Koszutach (1150 zł), plac pod budowę remizy dla OSP Pąchów 

133  E. Jellinek, Reorganizacja służby przeciwpożarowej w powiecie, „GK” 
1938, nr 36, s. 2-3.

134  Tamże, s. 3.
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(200 zł), osiem beczkowozów, które zakupiły jednostki OSP w Ruminie, 
Barłogach, Małoszynie, Zastrużu, Osieczy, Rudzie Komorskiej, Rudzicy 
i Modle Królewskiej na kwotę 2400 zł. Kolejną pozycję stanowiły dwa 
wozy rekwizytowe dla jednostek w Grodźcu i Krzymowie o wartości 
600 zł. 38 straży otrzymało węże jako zasiłek z Centralnego Fundu-
szu Przeciwpożarowego (2550 zł), różnego innego sprzętu zakupiono 
za kwotę 3328 zł. Dodatkowo doposażono jednostki w 91 mundurów 
i czapek, na co wydano w sumie 4135 zł. Łączna kwota dodatkowego 
majątku została obliczona na 23 863 zł135.

Natomiast stan na 1 kwietnia 1938 r. wyglądał tak, że majątek 
oszacowany był na 1 052 181 zł. Po tym terminie takie jednostki jak 
OSP w Kawnicach, Czarkowie, Drążnej, Morzysławiu, Wrąbczynku, 
Sławęcinie i Szyszynie zakupiły materiał na budowę remiz w sumie 
na kwotę 27 860 zł. A w wielu jednostkach wykonano remonty remiz, 
które pochłonęły ogólnie kwotę 4325 zł.136

Jedną z ważnych akcji organizowanych przez zarząd powiatowy był 
„Tydzień Przeciwpożarowy”. Organizowano go jesienią, a jego celem 
była przede wszystkim promocja ochotniczego ruchu strażackiego, jak 
również gromadzenie środków finansowych przeznaczonych na działal-
ności Związku w skali ogólnopolskiej, ale także lokalnej. Efekt organi-
zacji „Tygodnia Strażackiego” w 1923 r. przedstawiony został w drugim 
numerze „Głosu Konińskiego” z 1924 r. I tak w samym Koninie stra-
żacy zebrali 11 milionów marek. W innych jednostkach te kwoty były 
nieco skromniejsze: w Spławiu zebrano 3 mln marek, we Władysławo-
wie 1 816 100, a w Wyszynie 1 150 000. Razem prawie 17 mln prze-
kazano do Związku Floriańskiego. Ale zbierały również inne straże, 
które bezpośrednio, nie przez oddział powiatowy, przekazały pieniądze 
do ZF – OSP w Morzysławiu, Chorzniu i Niesłuszu – zebrały w sumie  
19 007 170 mk, OSP w Grabienicach – 7 651 000 mk, OSP w Sławsku –  
6 026 000 mk, OSP w Starym Mieście – 4 172 700, OSP w Ruminie –  
6 330 000, OSP w Kawnicach – 7 000 000, OSP w Brzeźnie – 1 818 000,  
OSP w Golinie – 1 023 000, OSP w Królikowie – 3 800 000, OSP 

135  Nasz dorobek, „GK” 1938, nr 36, s. 3.
136  Tamże.
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w Modle – 6 220 480, OSP w Licheniu – 2 565 000, OSP w Krępie –  
2 255 000, OSP w Tarnowie – 3 000 000 i OSP w Gosławicach – 6 255 100.  
Dało to w sumie kwotę nieco ponad 86 milionów marek. Dwadzieścia 
straży zebrało razem nieco ponad 103 mln marek. Do zbiórki nie przyłą-
czyły się (odmówiły udziału) straże w Krzymowie, Radolinie i Rudzie. 
Natomiast straże w Grochowach, Dolanach, Sługocinie, Kramsku, 
Kunach, Rzgowie, Polichnie, Milinowie, Wysokim, Wąsoszach, 
Grodźcu, Rychwale, Ślesinie i Tuliszkowie mimo wielu monitów ocią-
gały się z odesłaniem zebranych pieniędzy137.

Jakiś czas później pojawiło się kolejne sprawozdanie uzupełnione 
o kwoty przekazane przez straże w Tuliszkowie (3 840 000 mk), Do-
lanach (1 mln mk), Kunach (1 600 000 mk). Poza tym do zarządu po-
wiatowego swoje zbiórki przekazały jeszcze OSP w Kramsku (350 000 
mk), Rzgowie (32 380 000 mk – razem z oddziałami), Wróblinie (1 mln 
mk), Grzymiszewie (500 000 mk) i Milinowie (3 027 000 mk). Wśród 
straży, które odmówiły udziału w zbiórce, były OSP w Krzymowie, Ra-
dolinie, Rudzie, Goraninie i Wysokim. Nadal nie przekazały list i pienię-
dzy jednostki z Grochów, Liśca Wielkiego, Gadowa, Polichna, Wąsosz, 
Grodźca, Rychwała i Ślesina. Był to już ostateczny wynik akcji138.

Tak na łamach „Głosu Konińskiego” zapowiadano organizację „Ty-
godnia Obrony Przeciwpożarowej” w roku 1932:

W celu propagandy obrony przeciwpożarowej i wytworzenia współ-
działania społeczeństwa w walce z klęską pożarów, Wojewódzki 
Związek Straży Pożarnych zainicjował przeprowadzenie na terenie 
całego województwa akcji „Tygodnia Obrony Przeciwpożarowej” od 
dnia 3 do 10 września 1932 roku.
W Koninie zawiązał się w tym celu Komitet Obywatelski, mający 
w swym gronie pełny skład Zarządu Konińskiej Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Komitet ustalił następujący program „Tygodnia Obrony 
Przeciwpożarowej”
1) 3 września – o godz. 7 rano odegranie ze szczytu wspinalni hejnału;
2) o godz. 5 po poł. popisy strażackie na własnym dziedzińcu przy 
ul. 3 Maja;

137  Sprawozdanie z „Tygodnia Strażackiego” urządzonego w m-cu grudniu 
1923 r. w pow. Konińskim, „GK” 1924, nr 2, s. 3.

138  Tamże. 
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3) 4 września o godz. 9-ej rano uroczyste nabożeństwo w kościele 
parafialnym.
4) o godzinie 10 rano defilada Korpusu Straży;
5) o godz. 3 po poł. koncert orkiestry strażackiej w parku miejskim.
W ciągu tygodnia sprzedaż znaczka i nalepek okiennych.
Komitet „Tygodnia Obrony Przeciwpożarowej” zwraca się z gorącym 
apelem do ogółu obywateli miasta Konina o wydatne poparcie zamie-
rzonej akcji.
Niechaj wszyscy mieszkańcy Konina zamanifestują swą łączność ze 
Strażactwem przez nabywanie znaczków i nalepek okiennych.
Niechaj wszyscy spełnią swój obowiązek obywatelski przez zapisy-
wanie się na członków popierających Konińskiej Ochotniczej Straży 
Pożarnej.
Obywatele! Przybywajcie gremialnie na popisy strażackie i na koncert 
do parku miejskiego139.

Podpisał się pod tym Komitet „Tygodnia Obrony Przeciwpożaro-
wej” w Koninie.

Mimo zachęt do udziału w obchodach tego tygodnia, społeczeń-
stwo nie było zbyt chętne wspierać druhów. Tak było między innymi 
w Zagórowie. W pewnej korespondencji, która wpłynęła do redakcji 
„Głosu Konińskiego”, autor ubolewał, że społeczeństwo zagórowskie 
odczuwa „wprost niechęć do wstępowania w szeregi tej niezbędnej 
i pierwszego znaczenia organizacji”. Widział sporą część mieszkań-
ców, którzy by mogli, a nawet powinni włączyć się w działania straży, 
ale pozostawali poza nią. Zarząd straży nie chciał nikogo przymusem 
wcielać w swoje szeregi, choć posiadał ku temu narzędzia prawne. 
Oburzenie było tym większe, że jak pojawił się w mieście „Teatr Ame-
rican”, to „prawie cała ludność tutejszego miasta imprezę tę poprała”, 
nie wynosząc z niej większych korzyści. Strażacy nie mieli takiego po-
parcia wśród zagórowian140.

Również w 1933 „Głos Koniński” informował czytelników o ob-
chodach „Tygodnia Przeciwpożarowego”. Miał on się wówczas odbyć 
w okresie od 8 do 15 października. Tradycyjnie miały być przepro-
wadzane zbiórki pieniężne, sprzedaż znaczków i pokazy sprawności 

139  Tydzień Obrony Przeciwpożarowej, „GK” 1932, nr 36, s. 1.
140  Korespondencja z Zagórowa, „GK” 1932, nr 38, s. 2.
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strażaków ochotników141.
Jeśli chodzi o obchody „Tygodnia Przeciwpożarowego” w roku 

1934, to „Głos Koniński” nie rozpisywał się na ten temat obszernie. 
Pojawiła się tylko adnotacja o obchodach tego święta w Zagórowie.

W całej Polsce każda Ochotnicza Straż Pożarna obchodziła „Tydzień 
Przeciwpożarowy” a więc i u nas chcąc należycie te siedem dni w roku 
uczcić podjęliśmy pracę i wykonaliśmy. W wigilię rozpoczęcia „Ty-
godnia” to jest 13 b. m. [października] oddział męski i drużyna sama-
rytańska przemaszerowały przy dźwiękach orkiestry ulicami naszego 
miasta, poczym orkiestra odegrała przed remizą kilka utworów. Okna 
remizy udekorowane były barwnymi witrażami, na których były 
umieszczone wzniosłe napisy: „Strażactwo dla Wszystkich Wszyscy 
dla Strażactwa”, „Walczmy z Pożarami” i t. d.
Tydzień ten rozpoczęto w niedzielę nabożeństwem. Przez wszystkie 
dni tego tygodnia wieczorami przed remizą orkiestra w blasku kolo-
rowych świateł idących od witraży wiszących w oknach remizy grała 
różne utwory muzyczne.
Urządzono też zbiórkę uliczną i sprzedaż nalepek. Mieszkańcy 
naszego miasta rozumiejąc, że pożar jest najgorszym wrogiem nisz-
czącym życie, naraża na nędzę, wygnanie i poniewierkę, nie szczędzi-
li grosza, przyjmowali nalepki, które zostały wywieszone na oknach. 
Na zakończenie t.j. 21 b.m. został urządzony alarm i ćwiczenia poka-
zowe. Po ćwiczeniach przemaszerowano z taborem przez miasto142. 

25 listopada 1934 r. odbyła się odprawa wszystkich straży wchodzą-
cych w skład rejonu VI, czyli rychwalskiego. Zorganizowano ją w szkole 
powszechnej, a wziął w niej udział naczelnik rejonu Wacław Jedyński. 
Obecny był także inspektor powiatowy pożarnictwa Piotr Kłęk, który 
omówił kwestie organizacyjne i sprawy wyszkolenia straży143.

W roku 1935 „Tydzień Obrony Przeciwpożarowej” przypadł na dni 
od 22 do 29 września. Spowodowane było to z pewnością wyborami 
do Sejmu (8 września) i Senatu (15 września). Program obchodów był 
dość standardowy, a więc obejmował udział w nabożeństwie, defiladę, 

141  „Tydzień Przeciwpożarowy”, „GK” 1933, nr 41, s. 3.
142  Tydzień „Przeciwpożarowy” w Zagórowie, „GK” 1934, nr 45, s. 3.
143  Z działalności Ochotn. Straży Pożarnych w powiecie konińskim, „GK” 

1934, nr 51, s. 3.
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ćwiczenia strażackie i pogadanki w szkołach oraz dla osób starszych144. 
Obchody miały na celu popularyzację ruchu strażackiego w społeczeń-
stwie. co znalazło również wydźwięk w wydanej przez władze powia-
towe Związku Straży odezwie:

Strażactwo polskie obchodzić będzie „Tydzień Przeciwpożarowy” 
w czasie od 22 do 29 i r.b. włącznie. W okresie tym Strażactwo dołoży 
starań, aby zainteresować szersze warstwy naszego społeczeństwa 
zagadnieniami obrony przeciwpożarowej. Obrona ta, zmierzając do 
zachowania w całości mienia poszczególnych obywateli, zarazem 
spełnia zadania państwowo-gospodarcze, bo chroni przed zniszcze-
niem majątek narodowy. Cel ten będzie z powodzeniem osiągnięty, 
jeżeli Straże Pożarne doznawać będą czynnej pomocy i poparcia ze 
strony otoczenia, wśród którego rozwijają swoją działalność. Strażac-
two od początku swego istnienia pełniąc bezinteresownie swą ofiarną 
służbę zasłużyło sobie na uznanie społeczeństwa, od tego spodziewa 
się odpowiedniej współpracy i życzliwego ustosunkowania się do 
swych zamierzeń. Istota pracy strażackiej polega na wdrażaniu w życie 
zasad solidarności społecznej, z tego względu praca ta przyczynia się 
do wzmocnienia podstaw współżycia obywatelskiego. Ta ważna rola 
strażactwa powinna być ze szczególnym naciskiem zadokumento-
wana podczas „Tygodnia Przeciwpożarowego” dla przeprowadzenia 
którego na terenie powiatu Konińskiego został utworzony z inicjatywy 
P. Starosty Komitet Powiatowy, mający za zadanie zaznajomić szeroki 
ogół z dotychczasowymi wynikami działalności strażackiej.
W zrozumieniu tego zadania Komitet zwraca się z apelem do ludności 
miasta Konina i powiatu Konińskiego, aby przyjęła jak najliczniej-
szy udział w obchodzie „Tygodnia”, w szczególności w imprezach, 
urządzanych zgodnie z niżej podanym programem i aby w ten sposób 
ludność zyskała należyte uświadomienie co do zadań Strażactwa i co 
do konieczności okazywania mu pomocy145.

Wydaje się, że oprócz tej odezwy, która ma może taki bardziej urzę-
dowy charakter, ważny jest również apel skierowany bezpośrednio do 
powiatu, a opublikowany na łamach „Głosu Konińskiego”. Wybrzmiał 
on następująco:

W dniach od 22-23 września b. r. wyjdziemy w zwartych szeregach 

144  Program „Tygodnia Przeciwpożarowego”, „GK” 1935, nr 38, s. 1.
145  Odezwa!, „GK” 1935, nr 38, s. 1.
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na odgłos trąbek i syren, z muzyką i pieśnią na ustach, pod łopoczący-
mi sztandarami – na ulice miast i wiosek, naszego powiatu po to, aby 
przedstawić naszemu społeczeństwu, że jesteśmy liczną w powiecie 
zwartą i karną organizacją strażaków-ochotników, którzy bezintere-
sownie – nie bacząc na niebezpieczeństwa, trudy i znoje – często gęsto 
z uszczerbkiem własnego mienia – służą sprawie dobra społecznego 
i walczą z pożarem.
Wyjdziemy po to, aby zaprezentować społeczeństwu nasz wielolet-
ni dorobek w postaci taboru, uzbrojenia i sprzętu pożarowego, aby 
zademonstrować działanie nowoczesnych maszyn, narzędzi pożarni-
czych, i ulepszonych sposobów zwalczania ognia, aby wykazać na 
ćwiczeniach pokazowych postęp w naszym wyszkoleniu i przygoto-
waniu do walki z żywiołem zarówno w czasie pokoju jak i wojny.
W „Tygodniu Przeciwpożarowym” odbędą się w remizach strażac-
kich koncerty naszych orkiestr, popisy chórów, przedstawienia ama-
torskie, odczyty, pogadanki i zabawy, aby zaznajomić szeroki ogół 
społeczeństwa z naszym życiem wewnętrznym.
Zaznajomienie społeczeństwa z naszym życiem i naszymi potrzeba-
mi. A potrzeby nasze są jeszcze duże: Brak nam jeszcze odpowiedniej 
ilości remiz, umundurowania, uzbrojenia, taboru i sprzętu strażackie-
go, brak nam odpowiednich zbiorników wodnych.

I dlatego w „Tygodniu Przeciwpożarowym” odwołujemy się do spo-
łeczeństwa z apelem: „Nieście pomoc Strażom obrońcom Waszego 
mienia i życia”146.

Fot. 10. Fragment pierwszej strony „Głosu Konińskiego” z 1938
Źródło: Zbiory własne autora

Powiatowy Komitet Tygodnia Obrony Przeciwpożarowej 
146  Apel, „GK” 1935, nr 38, s. 1.
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w Koninie wydał z okazji obchodów „Tygodnia Przeciwpożarowego” 
w roku 1938 specjalną odezwę. Oto jej treść:

Dorocznym zwyczajem od 5 do 11 września na terenie całej Polski 
odbędzie się TYDZIEŃ OBRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. 
W czasie tego „Tygodnia” Ochotnicze Straże Pożarne w powiecie 
konińskim dołożą starań, aby zainteresować społeczeństwo zagadnie-
niami obrony przeciwpożarowej. Pokażą szerokim warstwom oby-
wateli swą sprawność strażacką, życie organizacyjne oraz dorobek 
materialny w postaci sprzętu pożarniczego.
W czasie „Tygodnia Obrony Przeciwpożarowej” Strażactwo powiatu 
konińskiego pragnie z jednej strony pokazać społeczeństwu cały swój 
dorobek, z drugiej zaś – przedstawić swoje życzenia pod adresem 
tegoż społeczeństwa, do czego poczuwa się moralnie uprawnione.
Strażactwo powiatu konińskiego pragnie aby każdy obywatel należy-
cie uświadomił sobie:
że każdy strażak pełni swą służbę bezinteresownie, ofiarnie, niekiedy 
z narażeniem własnego życia, 
że broniąc mienia jednostki, strażak spełnia zadanie państwowo-go-
spodarcze, bo chroni przed zniszczeniem majątek narodowy, 
że ochotnicza straż pożarna – to organizacja społeczna, skupiająca 
w swych szeregach ludzi ofiarnych, przepojonych szczerą chęcią słu-
żenia bliźnim, narodowi i państwu,
że istota pracy strażackiej polega na wcielaniu w życie zasad solidar-
ności społecznej – i z tego względu praca ta przyczynia się do umoc-
nienia podstaw współżycia obywatelskiego,
że moralne i materialne poparcie straży pożarnej – to silniejsze 
zabezpieczenie od klęski żywiołowej mienia osobistego i narodowe-
go,
że każdy złożony grosz na straż pożarną – to powiększenie i udosko-
nalenie środków przeciwpożarowych,
że na wypadek wojny straż pożarna – poza walczącą armią – będzie 
jedyną organizacją, której w udziale przypadnie dzieło obrony niepo-
wołanej pod broń ludności i jej mienia od skutków działań wojennych.
Komitet Powiatowy „TYGODNIA OBRONY PRZECIWPOŻARO-
WEJ” wierzy, że wszyscy świetli i uświadomieni obywatele wezmą 
udział w uroczystościach strażackich, jakie będą organizowane 
w czasie „TYGODNIA” oraz w miarę swych możności dadzą dowód 
przychylności Ochotniczym Strażom Pożarnym przez okazanie mo-
ralnego i materialnego poparcia147.

 W 1938 r. ten tydzień wyznaczony był na dni od 5 do 11 września. 
18 sierpnia pod przewodnictwem starosty konińskiego obyło się ze-

147  Odezwa, „GK” 1938, nr 36, s. 1.
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branie organizacyjne, na którym powołano Komitet Powiatowy obcho-
dów święta, równocześnie opracowując ramowy program obchodów 
tego tygodnia. Dodatkowo wybrany został komitet lokalny, którego 
zadaniem było zorganizowanie uroczystości na terenie Konina. Takie 
same lokalne komitety miały zostać powołane we wszystkich miejsco-
wościach, w których działały jednostki OSP148.

Tygodnie przeciwpożarowe służyły z jednej strony promowaniu 
idei strażactwa ochotniczego, ale z drugiej również miały uczulić spo-
łeczeństwo na różne kwestie związane z pożarami, działalnością orga-
nizacji itp. Nie było chyba „Tygodnia”, żeby nie pisano o roli straży nie 
tylko w obronie przeciwpożarowej, ale także w innych obszarach. Na 
przykład w 1935 pojawił się artykuł, w którym opisane zostały kon-
sekwencje współczesnych wojen. Samoloty ówczesne dysponowały 
już dużym zasięgiem, a ich celem było bombardowanie miast, najczę-
ściej w nocy. I jak sam autor zauważył, nie zawsze chodzi o trafienie 
w jakiś konkretny cel, ale wywołanie pożarów w różnych częściach 
miasta. Podkreślił, że temperatura ognia wywołanego bombą zapala-
jącą sięga nawet 3000oC. Sugerował zatem, żeby nie czekać do wojny, 
ale już przygotowywać się do obrony przeciwpożarowej na wypadek 
wybuchu konfliktu zbrojnego. Podawał nawet konkretne rozwiązania. 
Uważał, że na czele służby przeciwpożarowej powinien stać jej „szef”, 
który będzie kierował całą akcją gaśniczą. Jemu zaś miała być podległa 
cała straż w danym mieście i miała słuchać jego rozkazów. Do jego 
dyspozycji miały być również telefony i gońcy (cykliści, na wypadek 
uszkodzenia linii telefonicznej). O ile dowództwo powinno być scentra-
lizowane, o tyle rozmieszczenia straży zdecentralizowane – jednostki 
w różnych częściach miasta. Dlaczego? Otóż autor uważał, że trafienie 
bomby w jedną remizę nie powoduje zniszczenia całej straży, a tylko 
jej części. Drugi argument był dość oczywisty – umiejscowienie straży 
w różnych częściach miasta zmniejszało czas dotarcia do pożarów149.

Autor tych rozważań wysunął również interesującą koncepcję. Otóż 

148 „Tydzień Obrony Przeciwpożarowej”, „GK” 1938, nr 35, s. 3.
149  W. Szymański, Rola służby przeciwpożarowej w organizacji o.p.l. biernej, 

„GK” 1935, nr 38, s. 2.
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sugerował powołanie „domowych straży pożarnych”. Chodziło o to, że 
w czasie bombardowania straże pożarne zajęte ratowaniem budynków 
użyteczności publicznej nie będą w stanie zająć się gaszeniem pożarów 
domów, kamienic i gospodarstw prywatnych. Szczegóły koncepcji 
poniżej:

Obok zorganizowanych i w tym kierunku wyszkolonych strażaków, 
potrzebna jest cała masa przeróżnego i nieraz bardzo kosztownego 
sprzętu. To wszystko razem pochłania ogromne sumy. Lecz by utrzy-
mać nasz dobytek, nasze warsztaty pracy i naszą niepodległość – 
żadna ofiara nie może być za ciężką. Jak temu zaradzić? Jak podołać 
tym ciężarom? Z powyższego, zresztą bardzo ogólnego szkicu wynika 
że interesująca (znacznie powiększona w przyszłości) straż pożarna 
w wypadku bombardowania miasta, będzie użyta do ratowania od 
ognia obiektów zasadniczego znaczenia w danym mieście. Z tych też 
względów nie będzie mogła niejednokrotnie może wcale (w zależno-
ści od ilości powstałych równocześnie źródeł ognia) przyjść z pomocą 
w gaszeniu ognia obiektom mniej ważnym lub domom prywatnym, 
Takie obiekty były skazane bezapelacyjnie na pastwę płomieni, aby 
do tego nie doszło, należy bezwzględnie w każdym poszczególnym 
domu (kamienicy) a przede wszystkim w budynkach, które są obli-
czone na większą ilość ludzi jak: fabryki, młyny, szkoły, kościoły itd. 
– z domowników zorganizować, wyszkolić i wyposażyć w niezbędny 
sprzęt ratowniczy – domową straż pożarną. Domowa straż pożarna, 
która ma także swego komendanta (kierownika) przystępuje natych-
miast do lokalizowania ognia po jego zauważeniu.
Z chwilą przybycia miejskiej straży pożarnej do ratowania danego 
obiektu, domowa straż pożarna podporządkowuje się jej. Obowią-
zek zorganizowania domowej straży pożarnej zresztą najzupełniej 
ciąży we własnym interesie na właścicielach domów, kierownikach, 
dyrektorach zakładów. Do powyższej pracy winniśmy przystąpić na-
tychmiast, jak najprędzej, bez oglądania się na jutro. Nasi sąsiedzi ze 
wschodu i zachodu poczynili w tym kierunku ogromne postępy; or-
ganizują się i sposobią do obrony miasta i ludności w tempie gorącz-
kowym. Pamiętać także musimy, że wojna może wybuchnąć nagle 
i wówczas będzie za późno organizować i szkolić obronę. A pierw-
szym zwiastunem powstałej wojny może być, nawet na daleko od 
granicy położone i w nocy spoczywające miasto – ognisty deszcz, 
w postaci bomb zapalających, deszcz, który wczoraj jeszcze spokojne 
i wesołe miasto – dzisiaj w perzynę obróci150.

150  Tamże, s. 2.
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M. Kozłowski skorzystał z obchodów „Tygodnia Pożarowego” 
i w 1935 r. na łamach „Głosu Konińskiego” zwrócił uwagę na fakt, 
że na terenie powiatu konińskiego było już wówczas wiele organi-
zacji, a najliczniejszą była straż pożarna. Mimo wszystko uważał, że 
w obronie dobytku, w tworzeniu mocnego społeczeństwa i „mocarstwa 
Państwa Polskiego” konieczne jest współdziałanie, współpraca wszyst-
kich organizacji. Szczególnie widział potrzebę wspierania przez różne 
organizacje działalności OSP. Zależało mu również na tym, żeby ludzie 
niezrzeszeni w żadnej organizacji, jak ich określał „dzicy”, zrozumie-
li, że powinni się włączyć w takie działania, szczególnie w szeregach 
straży151.

W odezwie z okazji „Tygodnia Przeciwpożarowego” w roku 1936, 
który był obchodzony od 6 do 12 września wspomniano o klęsce 
pożarów, która dotykała ówczesną Polskę. I tu ważną rolę spełniać 
miały straże pożarne, ale koniecznym było, aby społeczeństwo miało 
tego świadomość:

Ochotnicze Straże Pożarne pełniąc ofiarnie i bezinteresownie swą 
ciężką i odpowiedzialną służbę nie są w stanie samą tylko czynną 
walką z żywiołem, choćby najlepiej obmyśloną i przygotowaną 
usunąć niebezpieczeństwa pożarowego. Potrzebne jest tu w pierw-
szym rzędzie uświadomienie społeczeństwa co do błędów jakie po-
pełnia w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz co do środków 
zapobiegawczych. Wiemy bowiem, że pożary powstają najczęściej 
z naprawdę błahych przyczyn i, że gdyby wszyscy zechcieli zdać 
sobie sprawę z tych przyczyn i pamiętali o środkach zaradczych, nie 
byłoby tego co jest152.

Podkreślano, że właśnie po to obchodzony jest „Tydzień Przeciw-
pożarowy”, żeby uświadomić społeczeństwu rolę straży, ale też żeby 
uczulić je na zadbanie o własne bezpieczeństwo. W powiecie koniń-
skim w 1936 r. obchodom „Tygodnia Przeciwpożarowego” przyświe-
cało hasło: „Zmniejszyć ilość pożarów i pogłębić współpracę ze Stra-

151  M. Kozłowski, Rola organizacyj społecznych w akcji przeciwpożarowej, 
„GK” 1935, nr 38, s. 2.

152  Odezwa, „GK” 1936, nr 36, s. 1.
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żami Pożarnymi”153.
Tygodnie przeciwpożarowe to przede wszystkim propaganda na 

rzecz bezpieczeństwa pożarowego polskiego społeczeństwa. Nic zatem 
dziwnego, że w programie obchodów z 1936 r. w Koninie znalazły się 
oprócz tradycyjnych manewrów i defilad również odczyty dla młodzie-
ży w szkołach i dla dorosłych154.

Tak z kolei na łamach „Głosu Konińskiego” w 1937 r. zapowiadano 
„Tydzień Obrony Przeciwpożarowej”:

Od dnia 5-12 września rb. Związek Straży Pożarnych RP urządza 
na terenie całego Państwa „Tydzień Obrony Przeciwpożarowej 
Państwa”. Organizowanie „Tygodnia Obrony Przeciwpożarowej 
Państwa” ma na celu przede wszystkim zainteresowanie społeczeń-
stwa ważnymi zadaniami, jakie spoczywają na straży pożarnej, 
zarówno w czasie pokoju, jak i na wypadek wojny.
„Tydzień Obrony Przeciwpożarowej Państwa” będzie również prze-
glądem sił i organizacyjnej sprawności polskiego strażactwa.
W Koninie w dniu 25 bm. w sali Rady Powiatowej pod przewodnic-
twem Pana Starosty Pow. M. Koczorowskiego, Prezesa Pow. Oddzia-
łu Straży Pożarnych odbyło się zebranie organizacyjne przy udziale 
organizacji, związków i stowarzyszeń, na którym powołano Komitet 
i ułożono program obchodu „Tygodnia Obrony Przeciwpożarowej” 
w Koninie i powiecie155.

W następnym numerze czasopisma miał ów program być zaprezen-
towany społeczeństwu miasta Konina i powiatu konińskiego. Z okazji 
obchodów tego tygodnia Komitet Powiatowy Związku Straży Pożar-
nych wystosował do obywateli specjalną odezwę. W owym roku wy-
brzmiała ona następująco:

W dniach od 5 do 12 września 1937 r. na terenie całego Państwa od-
będzie się „Tydzień Obrony Przeciwpożarowej Państwa”. Celem 
„Tygodnia Przeciwpożarowego Obrony Państwa” jest zaznajomienie 
szerszych warstw społeczeństwa z wynikami dotychczasowej działal-
ności Strażactwa Polskiego i wytworzenie wśród tegoż społeczeństwa, 

153  Tamże.
154  Program „Tygodnia Przeciwpożarowego”, „GK” 1936, nr 36, s. 1.
155  „Tydzień Obrony Przeciwpożarowej”, „GK” 1937, nr 35, s, 3.
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nastroju, świadczącego o przychylnym i życzliwym jego ustosunko-
waniu się do pracy strażackiej. W zrozumieniu tego zadania Komitet 
Powiatowy Tygodnia Przeciwpożarowego zwraca się z apelem do lud-
ności miasta Konina i powiatu konińskiego, aby przyjęła jak najlicz-
niejszy udział w obchodzie „Tygodnia Przeciwpożarowego Obrony 
Państwa” w szczególności w uroczystościach i imprezach urządza-
nych przez Straże Pożarne156.

Obchody owych tygodni pożarowych były doskonałą okazją do poka-
zania społeczności lokalnej, jaką rolę spełniają ochotnicze straże pożarne, 
jak są pożytecznymi dla mieszkańców. Ale była to też okazja do zachę-
cenia społeczeństwa do wsparcia i moralnego, i mentalnego, ale przede 
wszystkim materialnego. Nie inaczej było w roku 1938. W numerze 
poświęconym obchodom „Tygodnia Obrony Przeciwpożarowej”, poza 
tekstami dotyczącymi konkretnych wydarzeń lokalnych, odbywających 
się w Koninie i powiecie, pojawiły się również artykuły promujące ideę 
ochrony przeciwpożarowej, czy działalności OSP w ogóle.

I tak autor podpisany inicjałem „K” pisał o roli straży pożarnych 
w życiu wsi. Zaczął swoje rozważania od takiego stwierdzenia:

Straż Pożarna na wsi – to organizacja społeczna, która w życiu spo-
łecznym wsi spełnia szczególne zadanie. Zadaniem tym jest obrona 
mienia i życia ludzkiego. Nic więc dziwnego, że Straż Pożarna – 
jako najstarsza, a w czasach zaborczych jedyna organizacja społecz-
na – pociąga wielu mieszkańców w szeregi organizacyjne i zespala 
tych wszystkich, którzy chcą nieść pomoc bliźniemu. A pomoc ta – 
zwłaszcza na wsi, gdzie możliwość wzniecenia pożaru i łatwopalność 
budynków jest duża – jest zawsze potrzebna157.

Autor uważał, że samo istnienie jednostki OSP we wsi oraz wy-
szkolenie jej członków zabezpiecza tę pomoc. Ale równocześnie pod-
kreślał, że strażacy muszą czuć, że ich mieszkańcy popierają, że ich 
wspierają. Bo przecież zakup sikawki czy innego sprzętu, lub wybu-
dowanie remizy to nie tylko potrzeba samych strażaków, ale również, 
a może przede wszystkim mieszkańców wsi. Stąd też sugestia autora, 
że rola straży w życiu społecznym powinna być „dominująca i może 

156  Obywatele!, „GK” 1937, nr 36, s. 1.
157  Rola Straży Pożarnych w życiu społecznym wsi, „GK”, nr 26, s. 2.
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potrójna”. Tę potrójną rolę przypisywał takim zadaniom. Pierwszą z ról 
było niesienie pomocy bliźniemu i jego obrony w przypadku pożaru. 
Pożar bowiem powinien zelektryzować całą społeczność a strażaków 
„postawić na nogi, by ratować i uratować”. Drugą dominującą rolą OSP 
była działalność społeczno-oświatowa. Ta zaś przynosi efekty, kiedy jed-
nostka posiada własną remizę. Tak według autora wyglądało to na terenie 
powiatu konińskiego. Według niego remiza (czasem dom ludowy)

to ognisko skupiające wszystkich w pracy społecznej na wsi. W tej 
remizie winna być świetlica strażacka, czynna w długie wieczory 
jesienno-zimowe i promieniująca na wieś oświatą – dobrą, polską 
książką i gazetą. Remiza – to nie tylko pomieszczenie dla sprzętu 
strażackiego: niechaj obok zabaw tanecznych i przedstawień kwitnie 
dokształcanie (kursy dla analfabetów-strażaków lub mieszkańców 
wsi, odczyty itd.). Straż Pożarna na wsi przez ogniskowanie życia 
społecznego w remizie – musi widzieć w tej remizie – drugie obok 
szkoły ognisko życia i działania społeczno-oświatowego, będącego 
przykładem dla innych organizacji na wsi158.

Trzeba przyznać, że powyższa opinia jest aktualna także dzisiaj. 
Na straży spoczywa bowiem nie tylko powinność niesienia pomocy 
w czasie pożaru czy innych klęsk, ale również dbałość o rozwój kul-
turalny wsi. Najlepiej we współpracy ze szkołą czy też innymi organi-
zacjami działającymi w tym samym środowisku. Autor tegoż artykułu 
wzywał też jednostki do podjęcia w czynie społecznym budów nowych 
remiz, jako formy uczczenia dwudziestej rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. I wreszcie wskazał trzecią rolę straży – „Straż 
Pożarna musi jeszcze silniej i nierozerwalnie związać wieś z Pań-
stwem”. Chodziło przede wszystkim o gotowość strażaków do obrony 
granic Rzeczypospolitej. Uważał on, że w czasie wojny mieszkańcy 
będą mogli liczyć na strażaków w zakresie obrony przeciwgazowej159.

Inny tekst w tym samym numerze dotyczył zaangażowania kobiet 
w ruch strażacki. Jego autorką była M. Raciborska. W pierwszej części 
opisała hipotetyczną akcję ratunkową pojętą przez strażaków w walce 

158  Tamże.
159  Tamże.
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z pożarem w miasteczku. Opis bardzo wymowny, skonstatowany na-
stępującą refleksją:

Zdaje się, że do niesienia pomocy w nieszczęściu powołaną jest 
w pierwszej linii kobieta, jako ta, która zahartowana własnym cier-
pieniem innych cierpienie zrozumieć potrafi – że nie ma niwy pracy, 
na której zabrakłoby kobiet, że nie ma drogi niesienia pomocy bliź-
niemu, po której nie idą kobiety. A jednak tu gdzie odbywa się jedna 
z największych tragedii ludzkich, gdzie ludzie giną w płomieniach, 
gdzie dzieci zostają w jednej chwili bez dachu nad głową, gdzie 
matki obezwładnione postrachem tracą z oczu swe dzieci i bezradne 
czekają, aż dzielny strażak poświęci życie swe dla nich – tu nie ma 
kobiet. Dziwne, ale prawdziwe!160

Dalej autorka podkreślała, że nie ma jeszcze kobiet wśród „braci 
strażackiej”, a przecież być powinny, bo skoro strażacy odejdą na inny 
odcinek „obowiązku obywatelskiego” (i tu miała na myśli ewentualną 
wojnę), to – w interesie własnym ale i społeczeństwa – kobiety powinny 
zająć ich miejsce. Wzywała kobiety do wstępowania w szeregi OSP, 
do przygotowania się do tego zadania, żądania zorganizowania dla 
nich kursów sanitarno-ratowniczych. Konstatowała swoją wypowiedź 
takim stwierdzeniem:

Dlaczegoż by brakło nas tu gdzie niedoli ludzkiej najwięcej. Wejdźmy 
więc w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej i przygotujmy się do wznio-
słej roli, jaka nas czeka w przyszłości. Niechaj ta zaniedbana przez nas 
niwa pracy ożyje i pokryje się szlachetnymi wyczynami kobiet ratują-
cych życie i mienie ludzkie. Wierzę, że w „Tygodniu Strażaka” wezmą 
pod uwagę zagadnienia roli kobiecej w akcji ratowniczej i powiększą 
gromadkę kobiet Ochotniczek Straży Pożarnej161.

W artykule Drogi Strażactwa Polskiego autor ukazał rolę OSP 
w czasie pierwszej wojny światowej i tuż po jej zakończeniu. Wspo-
mniał o tym, że strażacy tworzyli wówczas milicje miejskie i wiej-
skie, a dzięki temu zapewnili spokój i bezpieczeństwo po opuszczeniu 
wiosek i miasteczek przez wojska zaborcze. W czasie walk o niepod-

160  M. Raciborska, Kobieta wszędzie znajdzie pole do pracy, „GK” 1938, nr 
36, s. 2.

161  Tamże.



89

ległość wstępowali również w szeregi armii polskiej. Autor widział 
jednakże dla strażaków nowe zadania i to – trzeba przyznać – mało 
związane z dotychczasową służbą. Uznał bowiem, że strażacy muszą 
zacząć zdobywać umiejętności w… „obronie przeciwlotniczej”. 
A chodziło przede wszystkim o zapobieganie pożarom wynikającym 
z nalotów lotniczych. Namawiał również do zasilania szeregów straży 
pożarnych162.

Nawiązaniem do tego był artykuł z tego samego numeru czaso-
pisma, w którym inny autor zwrócił uwagę na zadania, jakie czekają 
strażaków właśnie w zakresie obrony przeciwlotniczej. Uważał, że 
przykłady wojen: włosko-abisyńskiej, chińsko-japońskiej czy hiszpań-
skiej pokazują, że lotnictwo było w nich wykorzystywane nader często. 
Wspomniał również, że obok zwykłych bomb wykorzystywanych 
w nalotach, często używa się również bomb zapalających, których za-
daniem jest przede wszystkim wzniecanie pożarów. Pisał:

[…] bomby te są bardzo małe, ważą od ćwierć kilograma wzwyż i że 
palącej się bomby nie można ugasić wodą. Zadaniem takiej bomby 
jest po przebiciu dachu wzniecić pożar na strychu. Ponieważ nasze 
strychy w odróżnieniu od strychów naszych sąsiadów zagranicz-
nych są składami wszelkiego rodzaju łatwopalnego rupiecia, taka 
bomba znajdzie bardzo podatny materiał do wzniecenia pożaru. 
A jeden samolot takich małych bomb może zabrać na swój pokład 
parę tysięcy, niebezpieczeństwo wzniecenia masowych pożarów na 
wypadek przyszłej wojny jest kolosalne tym bardziej, że nasze miasta 
i wsie w większości wypadków są budowane i kryte z materiałów ła-
twopalnych163.

Dalej podkreślał, jak ważną rolę spełniają ochotnicze straże pożarne. 
Zachęcał społeczeństwo do wspierania strażaków, doskonałą okazją do 
tego był według niego właśnie „Tydzień Obrony Przeciwpożarowej”.

Analizując teksty dotyczące działalności straży pożarnych w II RP 
publikowane na łamach „Głosu Konińskiego”, można zauważyć, że 
autorzy zwracają uwagę na brak wsparcia, współpracy ze strony spo-
łecznej. W 1936 r. w artykule Nie czas kopać studnię kiedy zagrody 

162  Drogi Strażactwa Polskiego, „GK” 1938, nr 36, s. 2.
163  Zadania Straży Pożarnych w obronie przeciwlotniczej, „GK” 1938, nr 36, s. 3.
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płoną autor uważał, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo prze-
ciwpożarowe traktowane jest jednostronnie. Społeczeństwo myśli,  
że skoro jest straż, to już nic nie musi robić. Brak jednak współpracy 
ludności z druhami wpływa na jakość akcji ratowniczych. Na przykład 
z raportów wynikało, że ludność odmawiała dostarczenia koni. Efekt 
był taki, że ratunek przyszedł za późno. Kolejnym problemem był 
brak wsparcia finansowego ze strony gmin, choć posiadały one środki 
przeznaczone na straże.

Straż Pożarna jest właśnie organizacją powszechną i społeczną, która 
powinna być otoczona jak najtroskliwszą opieką tak moralną, jak 
i materialną najszerszych warstw społeczeństwa. Bo przecież społe-
czeństwo, w zrozumieniu własnego interesu, powinno dążyć do wy-
posażenia oddziałów Straży Pożarnych w sprzęt i środki przeciwpo-
żarowe, aby dać możność im stanąć na wysokości swego zadania, t. j. 
bronić skutecznie mienia społecznego.
Prowadzenie akcji ratowniczej w czasie pożaru wymaga bardzo 
wiele. Potrzeba przede wszystkim dobrze działających urządzeń 
alarmowych, środków lokomocji na wyjazd do pożaru i dostarczenia 
sprzętu ratunkowego, oraz bardzo wiele różnorodnych narzędzi, bez 
których walka z pożarem staje się wprost niemożliwą. W większo-
ści wypadków, akcję ratowniczą najbardziej utrudnia brak w pobliżu 
pożaru odpowiednich zbiorników wody, bez której przy najlepszym 
wyposażeniu Straży, walka ta staje się naprawdę przysłowiowym rzu-
caniem się „z motyką na słońce”.
Nie obawiam się zaryzykować twierdzenia, że pod względem wy-
ekwipowania jest w Strażach naszych nędza, ubóstwo w całym tego 
słowa znaczeniu. Przykre to, ale – niestety prawdziwe164.

Przypomniał również, że zgodnie z ustawą z 1934 r. obowiązkiem 
ludności było ponoszenie pewnych świadczeń na rzecz straży. Niepo-
kojem napawało go to, że tak słabo ta sprawa wygląda w czasie pokoju. 
Nie wyobrażał zaś sobie sytuacji, jak by to wyglądało, gdyby nastała 
wojna165.

Warto nadmienić, że oprócz działań podejmowanych przez zarząd 
powiatowy informowano, choć niezwykle rzadko na łamach „Głosu Ko-
nińskiego” o aktywności poszczególnych rejonów. 25 listopada 1934 r.  

164  Nie czas kopać studnię kiedy zagrody płoną, „GK” 1936, nr 36, s. 2.
165  Tamże.
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odbyła się odprawa wszystkich straży wchodzących w skład rejonu 
VI, czyli rychwalskiego. Zorganizowano ją w szkole powszechnej  
a wziął w niej udział naczelnik rejonu – Wacław Jedyński. Obecny 
był także inspektor powiatowy pożarnictwa Piotr Kłęk, który omówił 
kwestie organizacyjne i sprawy wyszkolenia straży166.

Czasami w strażach dochodziło do niecodziennych sytuacji. „Głos 
Koniński” w 1925 r. donosił o zabiciu strażaka. Co interesujące nie 
było to wynikiem napadu bandyckiego, ale… jubileuszu. W prasie 
opisano to następująco:

W dniu 19 marca r. b. Straż Ogniowa w Osieczy gm. Rzgów przybyła 
do Józefa Kowalczykiewicza prezesa tejże Straży, w celu złożenia mu 
życzeń z okazji imienin. W czasie składania życzeń strażacy rozpo-
częli strzelać na wiwat z petard, oraz rewolweru, w czasie tej strze-
laniny został wypadkowo zabity podnaczelnik tejże Straży Marcin 
Fabisiak.
Przeprowadzone dochodzenie w tej sprawie przez Naczelnika Okrę-
gowego Związku Straży Pożarnych p. Inspektora Kaczmarskiego wy-
kazało, że strzał padł z zepsutego rewolweru starego typu, którym ma-
nipulował dowódca II Oddziału Feliks Janicki. Wypadek miał miejsce 
w obecności Naczelnika Straży Ogniowej Stanisława Janickiego, 
który jednakowoż o posiadaniu rewolweru, ani też o zamierzonych 
strzałach nic nie wiedział.

W związku z tym wypadkiem decyzją zarządu okręgowego 
Związku Straży Pożarnych zostali bezzwłocznie zawieszeni w czynno-
ściach, bez prawa noszenia munduru, dowódca oddziału Feliks Janicki 
i naczelnik straży Stanisław Janicki do czasu zakończenia sprawy przez 
władze sądowe167.

166  Z działalności Ochotn. Straży Pożarnych w powiecie konińskim, „GK” 
1934, nr 51, s. 3.

167  Zabicie strażaka, „GK” 1926, nr 13, s. 3.
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IV. OBSZARY DZIAŁALNOŚCI STRAŻY 
POŻARNYCH

1. SPRAWY ORGANIZACYJNE JEDNOSTEK

Zmiany administracyjne, jakie nastąpiły w Polsce w okresach 
następujących po II RP były dość znaczące. Znikały gminy, a w ich 
miejsce pojawiały się nowe. Tak na przykład było z gm. Dłusk, która 
de facto już nie istnieje. W 1933 r. na łamach „Głosu Konińskiego” 
gmina ta przestawiała swoje osiągnięcia w różnych dziedzinach, w tym 
również w zakresie pożarnictwa. I tak wspomniano, że w roku 1922 na 
jej terenie działała zaledwie jedna straż pożarna – w Lisewie. W ciągu 
jedenastu lat powstały jeszcze trzy inne jednostki: w Ratajach, Pietrzy-
kowie i Wrąbczynku168.

I tak straż w Ratach od momentu powstania zdobyła się na dość 
kosztowną inwestycję, a mianowicie budowę Domu Ludowego im. 
Marszałka Piłsudskiego. Posiadała również kompletny tabor, a pod 
koniec roku 1932 udało się zakupić komplet instrumentów dla orkie-
stry. Orkiestra ta, jak zaznaczono była niezbędna, bowiem była jedyną 
i na terenie gminy Dłusk, i parafii Samarzewo. Z kolei straż w Lisewie 
była wówczas w trakcie budowy remizy połączonej ze wspinalnią. Pie-
trzykowska straż miała zaledwie dwuletni staż, a już kończyła budowę 
remizy z salą przeznaczoną do realizacji przedstawień. Najmłodszą 
była straż we Wrąbczynku, powstała w roku 1932169.

Strażą w Lisewie dowodzili druhowie: Józef Grześkowiak, Franci-
szek Tobolski i Józef Majdecki. Na czele straży w Ratajach stali: Antoni 
Radziejewski, Ignacy Krzyżaniak i Jan Krzyżaniak. W Pietrzykowie: Jan 
Malinowski, Bolesław Zawal i Zygmunt Wajnert, zaś we Wrąbczynku – 
Mieczysław Wróblewski, Klichowski i Wincenty Ławniczak170.

168  Gmina Dłusk, „GK” 1933, nr 3, s. 4.
169  Tamże.
170  Tamże.
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Jeśli chodzi o kwestię zebrań założycielskich czy organizacyjnych 
poszczególnych straży pożarnych powiatu konińskiego, to na łamach 
lokalnego tygodnika niewiele na ten temat pisano. Pojawiały się tylko 
szczątkowe zapisy i bardzo często ubogie w treści. Na przykład „Głos 
Koniński” w 1925 r. odnotował, że dzięki aktywności i zaangażowaniu 
Kazimierza Zendlewicza – nauczyciela szkoły w Żdżarach powstała 
tam straż pożarna. Do pierwszego zarządu weszli: Kawecki, Kazimier-
czak, Rutkiewicz, Zendlewicz i Zioła171.

Jeszcze w czasie I wojny światowej konińscy strażacy pozbawieni 
zostali własnego budynku i przez następne 9 lat (dane z 1926 r.) tułali 
się po mieście, szukając dla siebie miejsca. Straż zbierała się „na bło-
niach lub brudnych podwórzach”, nie miała również gdzie przechowy-
wać swoich narzędzi. Sytuacja była na tyle dramatyczna, że 22 sierp-
nia 1926 r. odbyło się zebranie zwołane ad hoc. Pojawiło się na nim 
74 druhów, którzy postanowili wystąpić do rady miejskiej w Koninie 
o natychmiastowe zrealizowanie uchwały dotyczącej budowy remizy 
i wyasygnowania na ten cel 25 000 zł. Strażacy zagrozili równocześnie, 
że jeżeli władze miasta nie uczynią nic w kierunku budowy gmachu 
dla straży, jednostka zostanie rozwiązana, a cały majątek przekazany 
magistratowi, który będzie się musiał zatroszczyć o bezpieczeństwo 
przeciwpożarowe we własnym zakresie. Równocześnie naczelnik 
straży – Władysław Stasiński, nie mogąc się pogodzić z takim stanem 
rzeczy i takimi warunkami pracy, złożył swój mandat172. Redakcja cza-
sopisma miała nadzieję, że apel ten poskutkuje, miasto się zmobilizuje 
i nie straci tak cennej organizacji, jaką była (i jest) straż.

10 kwietnia 1928 r. dokonano wyboru nowych władz konińskiej 
straży. Prezesem został Józef Kowalski, a zastępcą Tadeusz Skarbek. 
Funkcję naczelnika objął Adolf Laube, a jego zastępcą wybrano 
Gustawa Owsianego. Za sprawy finansowe miał odpowiadać Wacław 
Szymankiewicz, natomiast sekretarzem został Bronisław Kopański. 
Członkami zarządu wybrano: Alfreda Zarembę, Ignacego Kuznowi-
cza, Karola Waltera i Hermana Jöela. Gospodarzem został Swinarski.  

171  Nowa straż ogniowa, „GK” 1925, nr 29, s. 4.
172  Ze straży Ogniowej, „GK” 1926, nr 34, s. 3-4.
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Zarząd postawił sobie za zadanie reorganizację jednostki, tak aby 
„stanęła na wysokości swego zadania”173.

Konińska Straż Ogniowa na 6 kwietnia 1930 r. na godzinę 14 za-
planowała swoje roczne walne zebranie. W porządku obrad – jak to 
zwykle bywa – przewidziano zagajenie, wybór przewodniczącego, 
sprawozdanie itp. Poza tym zarząd miał zostać upoważniony do sprze-
daży starych sikawek, oczywiście pod warunkiem zmotoryzowania 
taboru. W planach spotkania było również uchwalenie budżetu na rok 
1930/31 i uzupełnienie (przez losowanie) składu zarządu174.

29 kwietnia 1932 r. odbyło się posiedzenie dopiero co wybranego 
zarządu konińskiej straży. Swojego mandatu zrzekł się dotychczaso-
wy prezes Józef Kowalski. Nowym prezesem obrano Edwina Müllera. 
Wiceprezesem został Adolf Laube, skarbnikiem pułkownik Bolesław 
Paukszta, a sekretarzem Eugeniusz Głoszkowski175.

Z innych działań należy wymienić jeszcze lustrację straży. Taka 
miała na przykład miejsce 6 stycznia 1935 r. w OSP w Wilkowie. 
Wykazała ona dużą „żywotność” straży, a jednym z jej wyrazów była 
wybudowana za kwotę 1600 zł remiza, która powstała dzięki dużemu 
zaangażowaniu prezesa Bolesława Białkowskiego, wspieranego przez 
miejscowe społeczeństwo176.

23 marca 1935 r. odbyło się w Wilczynie walne zebranie miejscowej 
straży. Do zarządu tej jednostki weszli wówczas: K. Taczanowski, ks. 
Markowski, F. Piestrzyński, M. Drętkiewicz, L. Wojciechowski, Z. Zie-
liński i S. Lisowski. Ten ostatni był przedstawicielem zarządu gminy177.

Niedziela 29 marca 1936 r. – tego dnia obyło się walne zebranie 
OSP w Wilczynie. Jego przewodniczącym wybrano naczelnika rejonu –  
M. Malińskiego. Zarówno skład samego zarządu, jak i komisji rewi-
zyjnej nie uległ zmianie. Przewodniczącym dalej był K. Taczanowski, 

173  Ze straży pożarnej w Koninie, „GK” 1928, nr 21, s. 2.
174  Ze Straży Ogniowej, „GK” 1930, nr 13, s. 3.
175  Ze straży pożarnej, „GK” 1932, nr 19, s. 2.
176  Z działalności Oddziału Pow. Zw. Straży Pożarnych R.P. w powiecie Ko-

nińskim, „GK” 1935, nr 5, s. 3.
177  Z Wilczyna, „GK” 1935, nr 13, s. 3. 
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jego zastępcą F. Piestrzyński, sekretarzem Z. Zieliński, skarbnikiem S. 
Lisowski. W komisji rewizyjnej dalej zasiadali S. Konosiak (Koma-
siak?) jako przewodniczący oraz członkowie – T. Terlikowski i M. Ro-
gowski. Na stanowisku naczelnika pozostał K. Przybylski178.

5 kwietnia tego roku wybory odbyły się również w OSP w Czarko-
wie (dziś dzielnica Konina), gminy Gosławice. Zebraniu przewodni-
czył Gustaw Owsiany – delegat z zarządu powiatowego. Prezesem OSP 
został Wacław Olszewski, a w skład zarządu weszli również: Konstanty 
Wrzaliński, Idzikowski (kap. rez.), Alwin Szeffl, Stefan Pietrzak, Bro-
nisław Grzegorzewski i Franciszek Danecki. W komisji rewizyjnej za-
siedli: Zygmunt Lewandowski jako przewodniczący oraz w charakterze 
członków Maksymilian Hoffman, Wincenty Torzecki, Józef Jatczyński 
i Adam Pecyna179.

W Kolonii Ostrowskiej leżącej w gminie Szymanowice straż pożarna 
powstała dopiero w roku 1935, a przyczynił się do tego Walenty Brze-
ziński, który równocześnie został jej prezesem. Warto podkreślić, że 
był on też działaczem samorządowym, radnym gminnym, członkiem 
zarządu gminnego i rady powiatowej. W rejonie straży znalazły się takie 
wioski jak: Kolonia Ostrowska, Kolonia Obory, Świerczyna, Studzienka 
i Wierzchy. Były one rozrzucone i raczej usytuowane w lasach i w terenie 
piaszczystym. Członkami straży było wówczas 52 druhów (czynnych 
i wspierających) – rolników małorolnych (ojcowie i synowie). Sprzęt, 
jak sami druhowie określali mieli dość prymitywny: bosaki, drabiny, itp. 
Wszystko to było samodzielnie sporządzone przez samych strażaków. 
Marzyła im się sikawka, ale brak funduszy utrudniał im zaopatrzenie się 
w taki sprzęt. Liczono, że wsparcie przyjdzie z Państwowego Zakładu 
Ubezpieczeń Wzajemnych, do którego druhowie zwrócili się z wnio-
skiem o zapomogę w naturze – właśnie w postaci sikawki. Dwa razy 
w miesiącu (w pierwszą i trzecią niedzielę) odbywali ćwiczenia. Prowa-
dzili również pracę świetlicową, a w jej ramach odbywały się pogadan-
ki, odczyty wygłaszane przez poszczególnych druhów, czytanie gazet, 
ale także urządzanie zabaw i przedstawień amatorskich. Strażacy nie 

178  Walne zebranie O.S.P. w Wilczynie, „GK” 1936, nr 14, s. 3.
179  Z Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarkowie, „GK” 1936, nr 16, s. 3.
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posiadali własnej remizy, a korzystali z pomieszczeń użyczonych przez 
prezesa jednostki180.

W roku 1937 walne zebranie konińskiej straży pożarnej odbyło się 23 
czerwca. Miejscem obrad było kino „Łuna”. W programie zapisanych 
było osiem punktów. Na wstępie tradycyjnie odczytano sprawozdanie 
z poprzedniego zebrania, a także sprawozdanie finansowe i protokół 
komisji rewizyjnej. Uchwalony został również preliminarz budżetowy 
na kolejny rok działalności, który zamknął się w kwocie 5000 zł. Do-
konano również wyborów uzupełniających do zarządu, do którego jed-
nogłośnie wybrano: inż. Wł. Dunina, mgra Liskiewicza, dra St. Torzec-
kiego, T. Kubiszewskiego i St. Michalskiego. Wolne wnioski dotyczyły 
spraw organizacyjnych, a zebranie zakończyło się o 22. Jego zamknięcia 
dokonał Eszrych, który tego dnia przewodniczył obradom181. 

Z kolei druhowie z Wilczyna planowali swoje walne zebranie na 
20 marca 1938 r.182 Niestety nie odnotowano relacji z tego wydarzenia.

Za swoją pracę strażacy z powiatu konińskiego otrzymywali również 
wyróżnienia, jak choćby medale czy listy pochwalne. I tak na przykład 
w roku 1930 „Głos Koniński” donosił, że Związek Straży Pożarnych 
przyznał druhom z powiatu konińskiego takie wyróżnienia. Złoty medal 
za zasługi otrzymał Konstanty Lidmanowski (OSP Zagórów). Z kolei 
srebrne: Jan Anasiewicz (OSP Kleczew), Jan Godlewski (OSP Dobro-
sołowo), Kazimierz Miller (OSP Sławsk), Stanisław Mańkowski (OSP 
Kazimierz Biskupi), Alfred Delong (OSP Kuny), Gustaw Owsiany 
(OSP Konin), Antoni Węgliński (OSP Słupca), Franciszek Niedzielski 
(OSP Kleczew), Aleksander Orchowski (OSP Rzgów), Kazimierz Zen-
dlewicz (OSP Żdżary), Aleksander Pomorski (OSP Kazimierz Biskupi), 
Ludwik Majeranc (OSP Tuliszków) i Franciszek Dunajewski (OSP 
Konin). Brązowych medali było znacznie więcej i otrzymali je: Michał 
Szczeciński (OSP Chylin), Zygmunt Maciejewski (OSP Kleczew), Ka-
zimierz Przybylski i Wacław Janicki (obaj z OSP Wilczyn), Władysław 
Jaworski (OSP Budzisław Kościelny), Antoni Molski (OSP Bukowe), 

180  Z Kolonii Ostrowskiej, „GK” 1937, nr 8, s. 3.
181  Z Konińskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, „GK” 1937, nr 26, s. 3
182  Z Wilczyna, „GK” 1938, nr 12, s. 3.
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Józef Patrzykąt (OSP Tuliszków), Jan Kierzek (OSP Nowa Wieś, gm. 
Trąbczyn), Mateusz Jasiński i Michał Kaczanowski (obaj OSP Trąb-
czyn), Maciej Malinowski (OSP Kazimierz Biskupi), Józef Janik (OSP 
Pietrzyków), Edmund Domagalski (OSP Wilczyn), Walenty Wysocki, 
Franciszek Jaśkiewicz, Jan Goiński, Jan Żeglicki (wszyscy z OSP 
Kleczew), Franciszek Hanc i Ignacy Kubacki (obaj z OSP w Tuliszko-
wie), Roman Antoniewski (OSP Gosławice), Józef Chmielewski (OSP 
Rychwał), Albin Moszczeński (OSP Ślesin), Wacław Marczuk (OSP 
Myszakówek) i Kazimierz Frankiewicz (OSP Dolany). Ten ostatni był 
też naczelnikiem rejonu. Poza tym listy pochwalne przypadły w udziale 
Edmundowi Rydeckiemu i Józefowi Śniegockiemu (obaj z OSP w Za-
górowie) oraz Aleksandrowi Maślińskiemu (OSP Drzewce). Wręcze-
nia tych medali i wyróżnień miał dokonać starosta koniński – Marian 
Koczorowski. Planowano zorganizować spotkania w Koninie, Słupcy, 
Zagórowie i Kleczewie183.

Fot. 11. Legitymacja Srebrnego Medalu Zasługi
Źródło: Zbiory Szkoły Podstawowej im. Alfreda Delonga w Kunach

183  Z działalności Oddz. Powiatowego Związku Straży Pożarnych w Koninie, 
„GK” 1935, nr 22, s. 6.
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Podobna uroczystość miała miejsce w 1938 r. „Głos Koniński” donosił:

W dniu 28 b.m. [marca] Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 
Straży Pożarnych R. P. w Koninie Pan Starosta Marian Koczorowski 
dekorował srebrnymi medalami za zasługi za wybitną pracę na polu po-
żarnictwa: Prezesa Zarządu O.S.P. Konin p. Rejenta Müllera Edwina, 
członka Zarządu O.S.P. Konin pana magistra Adolfa Laubego i członka 
Zarządu Oddziału Powiatowego p. Inspektora P.Z.U.W. Kaweckiego St. 
Przy wręczaniu medali P. Starosta w podniosłym przemówieniu złożył 
życzenia dalszej owocnej pracy na niwie strażackiej184.

Przykładem ofiarności strażaków może być ten z początku września 
1936 r. Otóż w dniach 1 i 2 tego miesiąca, w kinie „Łuna” w Koninie 
został wyświetlony film „Zapomniany człowiek”. Była to inicjatywa 
miejscowej jednostki OSP. Czystego dochodu udało się zebrać niespełna 
130 zł (dokładnie 128,89 zł). Kwotę tę druhowie przekazali na organiza-
cję półkolonii dla „dzieci rodziców najbiedniejszych”, którą prowadził 
Obywatelski Komitet Niesienia Pomocy Najbiedniejszym w Koninie185.

Fot. 12. Straż Pożarna w Kunach
Źródło: Zbiory Szkoły Podstawowej im. Alfreda Delonga w Kunach

184  Odznaczeni za pracę na niwie strażackiej, „GK” 1938, nr 14, s. 3.
185  Ofiarność Zarządu Straży Konińskiej, „GK” 1936, nr 38, s. 3.
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Z kolei podczas „Tygodnia Przeciwpożarowego” w 1936 r. w Wil-
czynie zebrano 118,28 zł. Kwotę tę pozyskano ze sprzedaży nalepek, 
„kwiatka” i balu. Dochód przeznaczono na działalność straży186. 
Podobną akcję przeprowadzili strażacy z Władysławowa, przy czym 
wzbogacili ją jeszcze o pogadanki z dziećmi w szkole oraz ich rodzi-
cami. Zorganizowali również zabawę dla młodzieży. Dochód z tych 
wszystkich akcji wyniósł 130 zł, co uznano za sukces187.

O straży w Kunach w „Głosie Konińskim” napisano niewiele. 
Podano, że założycielem i długoletnim prezesem oraz naczelnikiem 
OSP w Kunach był Alfred Delong. Był on również, a może przede 
wszystkim kierownikiem miejscowej szkoły i budzicielem ducha spo-
łecznego wśród mieszkańców Kun188.

2. WYSZKOLENIE

Istotną rolą w działalności ochotniczych straży ogniowych, a potem 
pożarnych było odpowiednie wyszkolenie. Bez tego skuteczność niesie-
nia pomocy, ratowania ludzkiego życia i mienia nie byłoby skuteczne. 
Nie zapominali o tym również strażacy powiatu konińskiego, a „Głos 
Koniński” co jakiś czas podawał informacje dotyczące najczęściej 
zawodów strażackich, w których druhowie doskonalili swoje umiejęt-
ności. Już w maju 1921 r. Związek Floriański urządził w Koninie kursy 
pożarnicze. Odbywały się one w kinie „Polonia” i trwały tydzień189.

Dobór ludzi i ich umiejętności według Jana Wiśniewskiego miały 
znaczący wpływ na poziom szkolenia strażaków. To ostatnie zresztą 
(obok odpowiedniego zaopatrzenia w wodę) decydowało o powodze-
niu akcji ratowniczych. Wiosną każdego roku układano plan szkoleń, 
często czynili to strażacy, który nie mieli odpowiedniego doświadcze-
nia, choć cechował ich zapał i chęć do pracy. A jako że niewykwalifiko-
wany nie może sobie poradzić z tymi szkoleniami, ułożony przez niego 

186  Z Tygodnia Przeciwpożarowego, „GK” 1936, nr 40, s. 3.
187  Z Tygodnia Przeciwpożarowego, „GK” 1936, nr 40, s. 3.
188  Doniosła akcja społeczna we wsi Kuny, „GK” 1939, nr 8, s. 3.
189  Kursa pożarnicze, „GK” 1921, nr 2, s. 3.
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plan nie jest odpowiedni, nie obejmuje całokształtu pracy i szkolenia. 
Według Wiśniewskiego najlepszym rozwiązaniem byłoby opracowywa-
nie takich planów przez doświadczonych strażaków, przesyłanie ich do 
Związku Floriańskiego z prośbą o zaopiniowanie. Miałoby to wpływ na 
ujednolicenie pracy nie tylko na terenie powiatu, ale również na terenie 
całego kraju. Byłoby to pewną wskazówką, materiałem szkoleniowym 
do wykorzystania przez kierowników poszczególnych szkoleń190.

Fot. 13. Ćwiczenia strażaków w Zagórowie
Źródło: Zbiory Andrzeja Bernata

Fot. 14. Ćwiczenia strażaków w Zagórowie
Źródło: Zbiory Andrzeja Bernata

190  J. Wiś[niewski], Na czasie, „GK” 1922, nr 6, s. 2.
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W okresie od 11 do 15 czerwca 1924 r. w Koninie obył się kurs 
zorganizowany przez Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Jego adresatami byli naczelnicy i oficerowie straży. 
Z terenu powiatu konińskiego zgłosiło się 95 druhów, ale do egzami-
nów po wykładach i ćwiczeniach przystąpiło 79. Wykładowcami byli 
wówczas: Eugeniusz Rusiecki, Stanisław Kaczmarski, por. Gil, dr 
Łopuski. Celem było wytworzenie odpowiedniej kadry, która będzie 
szkoliła strażaków w terenie191.

Zarząd Okręgowy Związku Straży Pożarnych dbał o wyszkole-
nie druhów z poszczególnych jednostek. Na przykład w roku 1925 
w okresie wiosenno-letnim zaplanowane były ćwiczenia w różnych 
miejscach powiatu, przy okazji których zamierzano również wypłacić 
zasiłki. Udział wszystkich straży był obowiązkowy. Harmonogram 
zjazdów zawarty został w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz zjazdów ćwiczeniowych OSP powiatu konińskiego wiosną 
i latem 1925 r.

Data zjazdu Miejsce Straże, które miały się stawić

17 maja Ślesin
Ślesin, Goranin, Sławęcin, Szyszyn, 
Wąsosze, Władysławów [Władzimi-
rów]

24 maja Gosławice
Gosławice, Cukrownia „Gosławi-
ce”, Licheń, Morzysław, Maliniec, 
Posada, Pątnów, Niesłusz

7 czerwca Kramsk Kramsk, Wysokie, Patrzyków, 
Krzymów, Świętnice, Wólka

14 czerwca Władysławów
Władysławów, Polichno Milinów, 
Kuny, Wyszyna, Małoszyna, Jabłon-
na

28 czerwca Konin Konin, Brzeźno, Stare Miasto, 
Rumin, Krągola, Chorzeń

12 lipca Golina
Golina, Kawnice, Dolany, Sługo-
cin, Radolina, Spławie, Adamów, 
Kraśnica

191  Kursy pożarnicze, „GK” 1924, nr 25, s. 3.
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26 lipca Rychwał
Rychwał, Lisiec, Modła, Grochowy, 
Kuchary Kościelne, Grodziec, Króli-
ków, Czyżew

9 sierpnia Rzgów
Rzgów, Grabienice, Branno Podbiel, 
Zastruże, Szetlew, Barłogi, Biskupi-
ce, Kurów, Świątniki

23 sierpnia Tuliszków Tuliszków, Tarnowa, Krępa, Grzy-
miszew, Wróblina, Gadów, Ruda

Źródło: Z działalności Okręgowego Związku Straży Ogniowych w Koninie, 
„GK” 1925, nr 19, s. 3.

Plan ćwiczeń był następujący. Wszystkie straże miały przybyć na 
godzinę 9.30. Pół godziny później odprawiona miała być msza z ka-
zaniem. Na 11.30 zaplanowane było losowanie ćwiczeń – kolejności 
ich wykonywania, natomiast od 12 do 14 ćwiczenia te miały być reali-
zowane. Oczywiście miały one charakter konkursowy, stąd na 14.30 
przewidziano rozdanie nagród i defiladę. Każda straż zobowiązana była 
wykonać następujące ćwiczenia: z sikawką „(na tempa i szybkość)”, 
z drabiną zwykłą, z bosakami i również musztrę. Straże, które swoją 
siedzibę miły w miastach, dodatkowo z drabiną Szczerbowskiego192.

Po zjazdach miały być również wypłacane zasiłki, ale warunkiem 
było okazanie dokumentów. Wśród nich były: książka kasowa, księga 
protokołów i inwentarz. Równocześnie poinformowano, że przy biurze 
zarządu okręgowego, dzięki zaangażowaniu inspektora Kaczmarskie-
go uruchomiono składnicę, w której po kosztach można było kupować 
drobny sprzęt strażacki i elementy umundurowania193.

17 maja 1925 r. w Ślesinie odbył się pierwszy rejonowy zjazd straży 
pożarnych. W pierwszej jego części inspektor Kaczmarski przyjął raport 
od naczelnika A. Moszczeńskiego, po czym wszystkie przybyłe straże 
udały się na nabożeństwo do miejscowego kościoła. Następnie odbyły 
się ćwiczenia, w których udział wzięły OSP Ślesin, OSP Sławęcin, OSP 
Szyszyn, OSP Goranin, OSP Władysławów i OSP Wąsosze. Ćwiczenia 
te odbywały się z wykorzystaniem dwóch sikawek przenośnych i taboru, 

192  Tamże, s. 4.
193  Tamże. 
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którym dysponowała ślesińska jednostka. „Sąd konkursowy” przyznał 
również nagrody – i tak na najwyższym stopniu podium stanęli druhowie 
ze Ślesina, a drugie zajęli strażacy ze Sławęcina. Tymi pierwszymi do-
wodził pomocnik naczelnika Wincenty Olkiewicz, drugimi zaś również 
pomocnik naczelnika Wacław Wróbel. Jak w większości takich przypad-
ków, cały zjazd zakończył się defiladą oddziałów, które w sumie liczyły 
180 ludzi194.

Tydzień później odbył się kolejny zjazd rejonowy, tym razem w Go-
sławicach. Zwyczajowo już rozpoczęto go od mszy w miejscowym ko-
ściele parafialnym, jednakże doszło do pewnego zgrzytu w czasie tego 
nabożeństwa.

Zawody rozpoczęto wyruszeniem do miejscowego kościoła na mszę 
św., nie wiadomo jednak z jakich przyczyn miejscowy ks. proboszcz 
nie zechciał wygłosić okolicznościowego kazania, co podniosło-
by wielce całą uroczystość. Należy tutaj zaznaczyć z przykrością, 
że w kilku miejscowościach naszego powiatu księża uchylają się od 
współpracy ze strażami, a nawet idą przeciwko tym pożytecznym insty-
tucjom, mimo całego wysiłku straży ażeby łączność tę utrzymać; cierpi 
na tym ludność i rozbija się praca społeczna. Kontakt straży, w skład 
której wchodzą najlepsze i najzdolniejsze miejscowe jednostki wraz 
z miejscowym proboszczem, prowadzi do wspólnego zaufania parafian 
do parafii, a rezultaty tej łącznej pracy są wprost imponujące, jak np. 
w Golinie, gdzie dzielny ks. Edward Goc, stanąwszy jako prezes na 
czele, mimo braku kapitałów, doprowadził do pobudowania piętrowe-
go domu strażackiego, zyskując powszechną miłość i szacunek. Jako 
podobny przykład wskazać można Rumin i wiele innych miejscowości 
naszego powiatu195.

W zawodach konkursowych wzięły udział jednostki z OSP w: 
Gosławicach, Morzysławiu, Niesłuszu, Malińcu, Licheniu i Posadzie 
w sile 150 ludzi. Wykorzystano sprzęt, którym na co dzień dyspono-
wały jednostki w Gosławicach i Morzysławiu. Pewnie dlatego właśnie 
one te zawody wygrały. Na pierwszym miejscu uplasowała się OSP 
w Gosławicach dowodzona przez pomocnika naczelnika Antoniego 
Maciejewskiego, a na drugim OSP Morzysław pod dowództwem – 

194  Zjazd rejonowy straży pożarnych w Ślesinie, „GK” 1925, nr 21, s. 4.
195  II zjazd rejonowych straży pożarnych w Gosławicach, „GK” 1925, nr 22, s. 3.
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naczelnika Kazimierza Walkowskiego. Zaproszona do udziału w za-
wodach była również straż fabryczna z Cukrowni „Gosławice”, mimo 
że nie należała do związku. Niestety druhowie tej jednostki zignoro-
wali zaproszenie, co zostało przyjęte z oburzeniem i konstatacją, że 
należy to „napiętnować”, bowiem „zawody rejonowe są uroczystym 
świętem strażackim”. Na zakończenie odbyła się defilada i majówka. 
Nie omieszkano również dodać przy okazji relacji z tych zawodów, że:

Straż w Gosławicach rozwinęła się znakomicie w ciągu ubiegłego 
roku dzięki staraniom miejscowego naczelnika p. Marciniaka, który 
li tylko usilną pracą wraz z wójtem gminy p. Sochą zorganizował 
drużynę, uzupełnił tabor, stworzył orkiestrę i pobudował ładną mu-
rowaną remizę196.

Trzeci zjazd odbył się 7 czerwca 1925 r. w Kramsku. Wzięło w nim 
udział 250 druhów z jednostek OSP w Kramsku, Krzymowie, Wyso-
kiem i Patrzykowie. Obecne były również oddziały z Woli Podłężnej197 
i Święćca. W Kramsku miejscowy proboszcz nie odmówił wygłoszenia 
kazania, w którym „w porywających serca słuchaczy słowach wykazał 
doniosły cel rodzimego pożarnictwa”. Oprawę muzyczną zapewni-
ła „znakomicie wyszkolona” kramska orkiestra strażacka. Zawody 
wygrali strażacy z Krzymowa, drugie miejsce zajęli druhowie z Woli 
Podłężnej, a trzecie z Kramska. Poza tym orkiestra OSP w Kramsku 
otrzymała specjalny dyplom – Honorowej Kapeli Związku Okręgowe-
go. Trzeba podkreślić, że było to szczególne i wysokie wyróżnienie198.

A tak „Głos Koniński” opisał czwarte zawody, które 14 czerwca 
1925 r. odbyły się we Władysławowie.

W dniu 14 czerwca r. b, odbył się w m. Władysławowie czwarty z kolei 
zjazd rejonowy ochotniczych straży ogniowych, na który przybyły 
straże z Władysławowa, Polichna, Milinowa, Kun, Wyszyny i Ma-
łoszyny. Zawody rozpoczęto uroczystą mszą św. przez ks. Kanonika 
Włostowskiego, po czym po podniosłym kazaniu wygłoszonym przez 
tegoż z racji zjazdu, drużyny strażackie udały się na plac ćwiczeń, 
podczas których wykazały zupełne opanowanie narzędzi, oraz sprawną 

196  Tamże, s. 4.
197  W oryginalnym tekście jest błędnie podana Wola Łaszczowa. 
198  Trzeci zjazd rejonowy straży pożarnych, „GK” 1925, s. 25, s. 4.
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organizację bojową, to też mimo ulewnego deszczu, tłumy złożone 
z okolicznej ludności przypatrywały się z zajęciem zawodom.
Pierwszą nagrodę otrzymała straż z Władysławowa ćwicząca pod 
kierownictwem naczelnika dra Karola Stranca, który dzięki własnej 
sprężystości znakomicie zorganizował zjazd rejonowy.
Drugą nagrodę otrzymała straż z Wyszyny pod dowództwem na-
czelnika p. Kruszyńskiego, poza tym na wyróżnienie zasługuje straż 
z Kun, która aczkolwiek pozostawiona przez dłuższy okres czasu bez 
dowództwa, z powodu choroby naczelnika p. A. Delonga, pod kie-
rownictwem tegoż zwróciła na konkursie powszechną uwagę.
Raport i defiladę odebrał przybyły na zjazd Inspektor Kaczmarski 
wraz z delegatem Wydz. Powiatowego p. Wesołkiem i członkami 
Zarządu Okr. Związku Straży Pożarnych pp. mec Wodzińskim, Wal-
kowskim i Miastkowskim, po czym ćwiczenia zakończono przemó-
wieniem ks. Kanonika Włostowskiego, który w krótkich, serdecznych 
słowach dziękował drużynom za poświęcenie się dla obrony mienia 
bliźnich, a Inspektor Kaczmarski zamknął zjazd życząc strażom 
dalszej owocnej pracy dla dobra Ojczyzny199.

5 lipca 1925 r. odbyły się zawody rejonowe – piąte już – w Koninie, 
w których oprócz miejscowej straży udział wzięły jednostki z Rumina, 
Brzeźna, Starego Miasta, Żdżar oraz oddziały z Chorznia i Szczepi-
dła. Łącznie przybyło na nie 140 druhów. Nie stawiła się tylko straż 
z Krągoli, pozbawiając się tym samym zasiłku przyznawanego przez 
sejmik powiatowy. Po mszy św., której przewodniczył ks. Magott, 
w parku miejskim doszło do zmagań strażaków, a dowództwo nad cało-
ścią objął wiceprezes związku okręgowego – Wodziński. Niestety całe 
zmagania popsuł ulewny deszcz, który nie tylko nie pozwolił przepro-
wadzić zawodów do końca, ale również „rozproszył” publiczność. Nie-
zależnie od tego, pierwsze miejsce zajęli strażacy z Konina dowodzeni 
przez K. Grętkiewicza, drugie zaś miejsce przypadło druhom z Chorz-
nia (dowódcą był Stanisław Kozłowski), a trzecie straży z Rumina, 
która wystartowała pod dowództwem M. Deseckiego200.

W sumie ćwiczenia te odbyły się w 9 miejscach, choć „Głos Ko-
niński” przedstawił relację tylko z pięciu. Punktem kulminacyjnym 

199  4-ty zjazd rejonowych straży pożarnych we Władysławowie, „GK” 1925, 
nr 25, s. 4.

200  Piąty rejonowy zjazd straży ogniowych, „GK” 1925, nr 28, s. 3.



106

miały być zawody w Koninie, zaplanowane na 11 października 1925 r.  
Do rywalizacji miały przystąpić zwycięskie drużyny z zawodów rejo-
nowych. Obecny miał być również wojewoda Darowski – jako prezes 
Wojewódzkiego Związku Straży Ogniowych201. Tak zostały one zrela-
cjonowane w „Głosie Konińskim”

Po urządzeniu szeregu zjazdów rejonowych w powiecie Konińskim, 
a mianowicie w miastach: Ślesinie, Rychwale, Władysławowie, Tu-
liszkowie, Golinie, Koninie oraz Gosławicach, Rzgowie i Kramsku, 
na które stawiły się wszystkie bez wyjątku straże ogniowe okręgu 
konińskiego w liczbie 72 jednostek, Okręgowy Związek Staży Pożar-
nych urządził w dniu 11 października r. b. w Koninie Zawody Okrę-
gowe, do których stanęły drużyny nagrodzone na zjazdach rejono-
wych, walcząc o palmę pierwszeństwa w okręgu.
Aczkolwiek dzień był dżdżysty i chłodny, już o godz. 8-ej rano błonia 
podmiejskie zaroiły się od przybyłych drużyn, by o godz. 9-ej w uro-
czystym pochodzie wyruszyć stubarwnym, niezliczonym wężem 
o lśniącej łusce ku farze na uroczyste nabożeństwo. Karne szeregi 
braci strażackiej, prowadzone przez Naczelnika Okręgu, Inspekto-
ra Kaczmarskiego, przy dźwiękach dziesięciu orkiestr, przeciągały 
uroczyście ulicami miasta; ukazujące się chwilami słońce zapalało 
słonecznymi blaski wierzchołki mosiężnych hełmów, nad którymi 
łopotały niespokojne gromady barwnych proporców.
Po nabożeństwie i okolicznościowym kazaniu, pochód udał się na 
plac ćwiczeń, gdzie po wylosowaniu kolejności ćwiczeń, drużyny 
zajęły miejsca w olbrzymim czworoboku. Na trybunie sędziow-
skiej zasiedli przybyli specjalnie na uroczystość pp. Delegat Zarządu 
Zw. Wojewódzkiego Straży Poż. w Łodzi p. Mniewski, Inspektor 
pożarn. Województwa Łódzkiego Rusiecki, oraz pułkownik Paukszt; 
zawodom przyglądały się tysiączne tłumy ludności, podziwiając 
sprawność drużyn strażackich.
Do zawodów stanęły straże ogniowe: Grabienice, Grzymiszew, Golina, 
Konin, Kramsk, Krzymów, Modła, Morzysław (wraz z dwoma samodziel-
nymi oddziałami), Rzgów, Rychwał, Sławsk, Spławie i Tarnowa, ogółem 
15 drużyn w łącznej liczbie 540 ludzi, i trzeba przyznać, że wszystkie te 
drużyny ćwiczyły bez zarzutu, wykazując przed społeczeństwem owocne 
wyniki swej zawodowej pracy.
Na specjalne wyróżnienie zasługują straże ogniowe: z Kramska –  
za wybitnie koncertową zgraną kapelę, którą szczerze podziwiała pu-
bliczność, ze Rzgowa – za prześliczne żywe obrazy i wolne ćwiczenia 
z kosami oraz piramidy gimnastyczne, ze Sławska – za przysposo-
bienie wojskowe Oddziału (zajmujące ćwiczenia karabinami) oraz ze 

201 Ćwiczenia straży ogniowych, „GK” 1925, nr 41, s. 4.
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Spławia – za nadprogramowe zademonstrowanie sygnalizacji gesto-
wej i piramidy na narzędziach strażackich.
Ćwiczenia obowiązkowe obejmowały nast. narzędzia: drabiny przy-
stawne lekkie i ciężkie, bosaki lekkie i ciężkie, sprawianie sikawki 
na tempa i szybkość, musztra, oraz dodatkowo dla straży miejskiej 
ćwiczenia drabiną polską (Szczerbowskiego).
Sąd Konkursowy przyznał I nagrodę straży ogniowej w Golinie, ćwi-
czącej pod dowództwem naczelnika Stan. Szumińskiego, II nagrodę 
straży w Rzgowie pod dow. naczelnika Aleks. Orchowskiego, oraz III 
nagrodę straży w Rychwale pod dow. nacz. Wacława Jedyńskiego.
O godzinie 1 po poł. zaszczycił zawody swą obecnością Wicewoje-
woda Łódzki p. Łyszkowski wraz z Komendantem Okr. Pol. Łódz-
kiej Insp. Wróblewskim, Dyrektorem robót publ. p. Stawiskim i pp. 
Starostami powiatów: Konińskiego, Kolskiego, Słupeckiego, Turec-
kiego i Sieradzkiego wraz z szeregiem zaproszonych gości z Sena-
torem p. Pułaskim na czele, przed którymi przedefilowało 28 straży 
ogniowych, po czym p. Wicewojewoda, witając ochotnicze drużyny, 
zachęcał je do dalszej owocnej pracy dla dobra naszej Ojczyzny.
Zawody zakończone zostały przemówieniami delegata Zarządu Wo-
jewodz. Związku p. K. Mniewskiego, po czym Inspektor Kaczmarski 
zamknął zjazd, dziękując przybyłym drużynom za dotychczasową 
działalność, oraz życząc im, ażeby nie ustawały w dalszym dosko-
naleniu się zawodowym. Zjazd Okręgowy odbił się szerokim echem 
w ziemi Kaliskiej i pozostawił miłe wspomnienie święta strażackiego 
wśród mieszkańców powiatu Konińskiego202.

Konińscy strażacy starali się czerpać również z pomysłów innych 
druhów. I tak na przykład w 1925 r. na łamach „Głosu Konińskiego” 
ukazała się informacja, że zarząd częstochowskiej straży ogniowej wydał 
odezwę do wszystkich jednostek na terenie województwa kieleckiego 
o działaniach w kierunku przysposobienia wojskowego strażaków. Do-
świadczenie wojen – pierwszej światowej i polsko-sowieckiej – dowodzi-
ło, że takie przysposobienie jest niezbędne w obliczu kolejnego konfliktu 
zbrojnego. Strażacy z Częstochowy zauważyli, że takie – szkolenia pro-
wadziły już różne inne organizacje, dlatego – nie chcąc pozostawać w tyle 
zasugerowano, że również strażacy powinni przejść takie przeszkolenia. 
Proponowano zatem, aby odbywały się one raz w tygodniu w wymiarze 3 
godzin, a prowadzić je mieli instruktorzy wojskowi. W założeniach było, 

202  Uroczyste święto drużyn strażackich powiatu Konińskiego, „GK” 1925, 
nr 42, s. 2-3.
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że ci strażacy, którzy przejdą takie wyszkolenie, w przypadku powoła-
nia do służby czynnej będą mieć pewne przywileje. Między innymi będą 
mogli wybrać rodzaj „broni”, w której chcą służyć, mieli by też prawo 
wyboru garnizonu a także byliby zwolnieni od szkolenia rekruckiego. Na 
kanwie tej odezwy sądzono, że takie same szkolenia powinny odbyć się 
na terenie powiatu konińskiego, a szkoleniem w zakresie przysposobienia 
wojskowego powinni być objęci wszyscy druhowie203.

21 sierpnia 1927 r. odbył się w Koninie zjazd okręgowy straży po-
żarnych powiatu konińskiego połączony z zawodami. Niestety na 64 
straże przybyło ich zalewie 1/3, a do samych zawodów przystąpiło tylko 
pięć – trzy wiejskie i dwie miejskie. Tak niską frekwencję tłumaczono 
zbyt późnym powiadomieniem jednostek, a władze centralne nie chciały 
się zgodzić na przesunięcie zjazdu w czasie. To spowodowało również, 
że program przysłany z zarządu głównego nie mógł być zrealizowany 
w całości. Straże zebrały się na rynku, a o 11.00 udały się do kościoła 
na nabożeństwo. Zawody zaczęły się o 15.30, a wzięły w nich udział 
straże z Rychwała, Goliny, Sławska, Kramska i Liśca. W skład sądu 
konkursowego weszli: starosta Cichocki, Pietrzyński – „stary strażak” 
i druh Trzebuchowski z Cienina. Pierwsze miejsce ex aequo zajęły straże 
z Goliny i Sławska, które w nagrodę otrzymały po 175 zł. Drugą nagrodę 
w wysokości 150 zł otrzymała straż z Kramska, a strażom rychwalskiej 
i lisieckiej przyznano po 100 zł. Dyplom uznania otrzymała także orkie-
stra strażacka z Kramska. Była to nagroda zarządu wojewódzkiego – „za 
wybitną pracę, wzorową organizację i udziały orkiestry w zjazdach pań-
stwowych straży”. Na tym zawody zostały zakończone, ale nie omiesz-
kano zaznaczyć, że w zawodach tych nie wzięła udziału straż konińska.

Ze smutkiem zaznaczyć musimy, że w powyższym Zjeździe nie 
widzieliśmy najstarszej w powiecie Straży Konińskiej, dowództwo 
której w przeddzień Zjazdu złożyło swoje mandaty. Jakie by nie były 
pobudki takiego kroku, to jednak czynności swe dowódcy winni byli 
pełnić do czasu nowych wyborów. Sanacja w straży Konińskiej jest 
nieodzowną i do tej sprawy wrócimy niebawem204.

203  Wojskowe przysposobienie Straży Ogniowych, „GK” 1925, nr 21, s. 3.
204  Okr. Zjazd Straży Pożarnych w Koninie, „GK” 1927, nr 34, s. 1.
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Niestety w kolejnych numerach tygodnika z roku 1927 r. sprawa ta 
nie znalazła już żadnego odzwierciedlenia. Nie wiadomo zatem, jaka 
była przyczyna dymisji zarządu konińskiej straży i jak potoczyły się 
wybory. Przynajmniej nie podaje tego miejscowa prasa.

Zawody strażackie odbyły się również przy okazji uroczystości 
poświęcenia sztandaru straży w Biskupicach. W sądzie konkursowym 
znaleźli się starosta Władysław Cichocki oraz druhowie Wincenty Wo-
dziński i Wacław Jedyński. Do zawodów przystąpiło siedem jedno-
stek: Szetlew, Barłogi, Rzgów, Biskupice, Grabienice, Zarzew (nowo 
powstała) i Zastruże.

Poza zawodowymi ćwiczeniami zwróciły na siebie powszechną 
uwagę zebranej publiczności straże rzgowska i Zastruże, które urzą-
dziły wspaniałe piramidy. Ćwiczenia te odbywały się w 4-ch tempach 
z wynikiem wspaniałym. Nagrodą za piramidy były niemilknące 
oklaski zebranej publiczności205.

W zawodach zwyciężyła straż ze Rzgowa, wygrywając nagrodę 
w wysokości 75 zł. Drugie miejsce z nagrodą 50 zł zajęła straż w Bi-
skupicach, a trzecie – 25 zł – Szetlew. Po zakończeniu konkursu 
wszystkim zebranym podziękował najpierw starosta, a następnie na-
czelnik straży w Biskupicach – Piwowarski. Na zakończenie odbyła 
się tradycyjna w takich okolicznościach defilada, a następnie zabawa 
poprzedzona posiłkiem przy obficie zastawionych stołach206.

6 maja 1928 r. to dzień, w którym odbyły się pierwsze zawody rejo-
nowe tego roku. Zorganizowano je dla straży z XI rejonu, czyli rejonu 
golińskiego, a więc dla jednostek z: Goliny, Spławia, Kawnic i Radoliny.  
Ćwiczenia rozpoczęły się o godzinie 17. Sędziami byli druhowie: Wodziń-
ski, Wróbel i Bartosik, a więc naczelnicy z sąsiednich rejonów. Zawody 
odbywały się w wylosowanej kolejności – oddział Adamów przynależący 
do straży golińskiej, potem Spławie, Golina, Radolina i Kawnice.

Ćwiczenia odbywały się na „tempa” i „pośpiech” ze wszystkimi 
narzędziami, jako to: sikawką, drabią Szczerbowskiego, drabiną 

205  Poświęcenie sztandaru Straży Pożarnej w Biskupicach gminy Rzgów, 
„GK” 1927, nr 38, s. 2.

206  Tamże.
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lżejszą i bosakami ciężkimi i lekkimi. Poza oddziałem adamowskim –  
wszystkie straże dzielnie wywiązały się ze swoich zadań. Po 
ukończonych ćwiczeniach straże golińska i spławska nadprogramowo 
wykonały wspaniałe ćwiczenia z toporkami. Pierwsza pod takt swej 
dzielnej orkiestry, a druga mimicznie na gwizdek swego naczelnika – 
druha Różyckiego. Ćwiczenia te nader sympatyczne wywarły wraże-
nie na całe rzesze obserwatorów, wyrażających swe uznanie dla drużyn 
ćwiczących przez szumne oklaski. Dowództwo rzeczonych drużyn 
wykazało, że umie i chce pracować nad swoimi druhami, a ci ostatni, 
w zrozumieniu tej sprawy, wykazali swą tężyznę i sprawność207.

Na zakończenie ćwiczeń koncert dała orkiestra straży pożarnej 
z Goliny. O godzinie dwudziestej strażacy wrócili do miasta, gdzie 
straż z Goliny i Spławia zgotowała mieszkańcom atrakcję w postaci 
ćwiczeń z pochodniami, przy dźwiękach oczywiście orkiestry. Warto 
zaznaczyć, że do organizacji tych zawodów przyczynili się druhowie – 
Szumiński i Różycki. Wieczorem w remizie odbyła się jeszcze zabawa 
taneczna, do której przygrywał kwintet smyczkowy. Następne zawody 
rejonowe miały się odbyć 13 maja w Ślesinie208.

Fot. 15. Straż pożarna w Golinie – zarząd
Źródło: Zbiory Haliny Jóźwiak-Reszke

207  Pierwsze ćwiczenia rejonowe, „GK” 1928, nr 19, s. 2.
208  Tamże.
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Ćwiczenia rejonu X odbyły się 3 czerwca 1928 r. w Gosławicach 
przy okazji jubileuszu tamtejszej straży. Przystąpiły do nich – według 
kolejności losowania – straże z: Gosławic, Morzysławia, Lichenia, 
Niesłusza i Grójca. Dodatkowo „maszerowały” dwie nowo utwo-
rzone straże z Helenowa i Rudzicy. W składzie „sądu ćwiczebnego” 
znaleźli się naczelnicy innych rejonów – druhowie: Różycki, Delong, 
Walkowski i jako przewodniczący prezes Wodziński. Nie są niestety 
znane wyniki rywalizacji, wiadomo jednak, że publiczność przyglądała 
się z dużym zaciekawieniem wykonywanym przez strażaków ćwicze-
niom. Wśród niej byli obaj hrabiowie Kwileccy z żonami i dziećmi. 
Ogólnie chwalono rejon X za uczciwe i dobre szkolenie strażaków. Na 
zakończenie ćwiczeń specjalnymi żetonami uhonorowano strażaków 
z dziesięcioletnim stażem, a byli to: Wincenty Mrówczyński, Wincenty 
Bertradt, Jan Piasecki, Jan Raczkowski, Adam Więtkowski i Franciszek 
Hejne. Ten ostatni dodatkowo „za pełną poświęcenia pracę, połączoną 
z narażeniem własnego życia, odznaczony został srebrnym medalem”. 
Po kilku jeszcze przemówieniach odbyła się zabawa taneczna, ale ze 
względu na chłodny wieczór przeniesiono ją do remizy209.

Rejon II urządził swoje ćwiczenia 10 czerwca 1928 r. w Osieczy, 
a więc w siedzibie naczelnika – Kazimierza Millera. W skład tego 
rejonu wchodziły straże z Rumina, Branna, Kuchar Kościelnych, 
Sławska i Osieczy. Zawody swoją obecnością zaszczycili także dru-
howie z Goliny, Kawnic, Zarzewia i Zastruża. W skład „sądu ćwiczeb-
nego” weszli druhowie Wodziński (jako przewodniczący), Różycki 
i Miastkowski. Ćwiczenia trwały prawie dwie godziny. Zgodnie z loso-
waniem do zawodów przystąpiono w następującej kolejności: Osiecza, 
Sławsk, Rumin, Kuchary Borowe210 i Branno. Wszystkie straże ćwi-
czyły i rzędowo, z narzędziami na tempa, i na czas – poza Kucharami, 
które nie miały u siebie sikawki i nie mogły z nią ćwiczyć. Zresztą

straż powyższa, przez szereg lat, wiodła żywot suchotniczy. Starsza 
bowiem generacja wsi Kuchary, jak to w przeważnej większości 
bywa, trzyma się z daleka od wszelkiego życia społecznego. Nic 

209  Z życia strażactwa tutejszego okręgu, „GK” 1928, nr 24, s. 1.
210  Wcześnie pisano o Kucharach Kościelnych.
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przeto dziwnego, że straż Kucharska istniała tylko na papierze, ale nie 
w rzeczywistości. Stan ten powoli zmienia się na lepsze, dzięki wysił-
kom prezesa straży ks. Małachowskiego i wytężonej pracy obecnego 
jej naczelnika Z przyjemnością patrzyliśmy na drużynę kucharską 
w czasie ćwiczeń i miejmy nadzieję, że w roku przyszłym straż ta 
zajmie w szeregach pokrewnych drużyn należne jej miejsce. Gospo-
darze z Kuchar winni dopomóc kierownictwu straży, aby zmiana na 
lepsze nastąpiła jak najprędzej211.

Pozostałe straże pokazały się z dobrej strony a ich wyniki uznano 
za zadowalające. Jednakże prym wiodła straż ze Sławska, mimo że jej 
stan był uszczuplony (część strażaków wyjechała za granicę do pracy). 
Wykazała ona swoją tężyznę i sprawność w pracy212.

Kolejne zawody, tym razem dla rejonu VIII, czyli kramskiego, odbyły 
się 24 czerwca 1928 r. W skład tego rejonu wchodziły straże z Kramska, 
Święćca, Patrzykowa, Wysokiego i Krzymowa. W składzie „sądu ćwi-
czebnego” znaleźli się druhowie Wodziński, Walkowski i Miller213. 
W zawodach wystąpiły tylko cztery straże – z Wysokiego, Patrzykowa, 
Kramska i Święćca. Nie pojawiła się straż krzymowska. Wszystkie one 
wykazały się „ogromnym postępem w swej zawodowej pracy”. Wice-
prezes Miller zachęcał strażaków do gotowości, nawet w czasie zbliża-
jących się letnich prac polowych, bowiem pozostawienie w tym okresie 
dzieci bez nadzoru stanowiło poważne zagrożenie pożarowe. Za uznanie, 
jakie zostało wyrażone wobec straży 8 rejonu, podziękował prezes kram-
skiej straży – „niezmordowany działacz społeczny, ksiądz kanonik Mań-
kiewicz”. Owe podziękowania złożył na ręce zarządu okręgowego. Po-
dziękował również za gorliwą pracę wszystkim strażom biorącym udział 
w ćwiczeniach. Na zakończenie koncert dała orkiestra kramskiej straży 
pożarnej, która szykowała się do konkursu orkiestr w Łodzi214.

Rejon pierwszy – a więc straże ze Szczepidła, Brzeźna, Chorznia, 
Starego Miasta i Kraśnicy zorganizowały swoje ćwiczenia we wsi 
Kaszuby (gm. Gosławice) 1 lipca 1928 r., tam bowiem była siedziba na-

211 Z życia strażactwa tutejszego okręgu, „GK” 1928, nr 24, s. 2.
212  Tamże.
213  W notatce błędnie chyba zapisano Chiller.
214  Ze Straży. Ćwiczenia rejonowe, „GK” 1928, nr 27, s. 1.
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czelnika tego rejonu. W „sądzie ćwiczebnym” znaleźli się: tradycyjnie 
już druh Wodziński, a poza nim – Jedyński, Różycki i Szumiński. W ćwi-
czeniach wzięły udział – według kolejności rozlosowania – straże ze 
Szczepidła, Kraśnicy, Starego Miasta, Chorznia i Brzeźna. Wyników ry-
walizacji nie podano, ale określono, że „całość wypadła doskonale”. Na 
koniec strażacy mogli zaznajomić się z działalnością wytwórni beczek 
żelaznych, dwukołowych drabin i innych sprzętów produkowanych na 
Chorzniu i dostępnych w przystępnych cenach215.

W okresie od czerwca do września 1929 r. miały się odbyć zawody eli-
minacyjne we wszystkich rejonach. Konieczność taka wynikała z okól-
nika zarządu wojewódzkiego wydanego 11 maja tegoż roku. Zawody 
połączone były z ćwiczeniami taktycznymi, a straże z pierwszych miejsc 
miały udać się na zawody okręgowe, zaplanowane na rok 1930. Harmo-
nogram planowanych zawodów zaprezentowano w poniższej tabeli216.

Tabela 4. Harmonogram zawodów eliminacyjnych dla rejonów w roku 1929

Data Rejon Siedziba

2 czerwca IX Ślesin
9 czerwca VI Tuliszków
23 czerwca II Sławsk

7 lipca XI Golina
14 lipca I Konin

11 sierpnia X Gosławice
18 sierpnia V Lisiec
25 sierpnia IV Rychwał
1 września III Rzgów
15 września VII Władysławów
22 września VIII Kramsk

Ćwiczenia te nie odbiły się zbyt dużym echem w omawianym 
periodyku. Pod koniec czerwca pojawiła się wzmianka o zawodach, 

215  Tamże.
216  Do Zarządów Straży Pożarnych Okręgu Konińskiego, „GK” 1929, nr 21, s. 4.
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które odbyły się 23 czerwca w Kolonii Osiecza, a zorganizowane dla 
rejonu II. Wzięły w nim udział straże ze Sławska, Osieczy, Branna, 
Rumina i Kuchar. Wygrali druhowie ze Sławska, a na drugim miejscu 
uplasowali się strażacy z Branna. Na koniec odbyła się zabawa dla 
członków i zaproszonych gości217. Kilka miesięcy później wzmianko-
wano również ćwiczenia, które odbyły się 11 sierpnia w Gosławicach. 
Wzięły w nich udział straże z Gosławic, Lichenia, Helenowa, Rudzicy, 
Niesłusza i Morzysławia218.

To nikłe zainteresowanie nie wynikało raczej z niechęci redakcji 
„Głosu Konińskiego” wobec poczynań strażaków powiatu konińskiego. 
W tym roku gros uwagi bowiem poświęcano wydarzeniom dużej rangi, 
które miały wydźwięk międzynarodowy – a chodzi dokładnie o Powszech-
ną Wystawę Krajową w Poznaniu, zorganizowaną dla pokazania dorobku 
Polski, wypracowanego w dziesięć lat od odzyskania niepodległości.

Zarząd Okręgowy urządził w Koninie ćwiczenia straży pożar-
nych, w których wzięły udział jednostki z: Konina, Czarkowa, Starego 
Miasta, Chorznia, Brzeźna, Kraśnicy i Szczepidła. Trudno dziś jedno-
znacznie, w oparciu o notatkę w „Głosie Konińskim”, stwierdzić, czy 
były to zaległe ćwiczenia dla rejonu I, które zgodnie z harmonogramem 
miały się odbyć w lipcu, czy były to ćwiczenia dodatkowe. Należy nad-
mienić, że po ich zakończeniu niektórym strażakom wręczono brązowe 
medale, inni zaś otrzymali specjalne dyplomy „za pracę położoną na 
polu pożarnictwa”. Dekoracji, poprzedzonej przemówieniem, dokonał 
starosta koniński Władysław Cichocki219. Rejon tuliszkowski zorga-
nizował natomiast ćwiczenia 27 października 1929 r. Wzięło w nich 
udział sześć straży, a najlepszą okazała się tuliszkowska220.

25 maja 1933 r. w Koninie odbył się konkursowy zjazd straży po-
żarnych. Mimo że pogoda nie dopisała, przybyło nań 1500 strażaków 
z całego powiatu, a towarzyszyły im orkiestry. Na błoniach, przy krzyżu 
O. Maksyma Tarejwy została odprawiona msza polowa przez ks. Jana 

217  Ćwiczenia konkursowe, „GK” 1929, nr 26, s. 3.
218  Ćwiczenia konkursowe, „GK” 1929, nr 33, s. 3.
219  Konkursowe ćwiczenia straży pożarnych, „GK” 1929, nr 41, s. 3.
220  Rejonowe ćwiczenia straży pożarnych, „GK” 1929, nr 44, s. 3.
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Kabatę. Po niej zaś odbyła się defilada, którą przyjmował starosta J. We-
ingarten oraz inspektor wojewódzki straży – Kula. Właściwe zawody 
rozpoczęły się o godzinie 14.00 „na błoniu obok rzeki Warty”. Godzinę 
później w remizie strażackiej przeprowadzono konkurs orkiestr. Był on 
dość skromny, bowiem stanęły do niego tylko cztery orkiestry: ze Słupcy, 
Konina, Zagórowa i Skulska. Wygrała orkiestra konińska, a drugie 
miejsce zajęła słupecka221.

Duże zawody strażackie obyły się 25 maja 1933 r. przy okazji zjazdu 
powiatowego, na który przybyło 50 straży (1693 członków). W za-
wodach wystąpiły 33 jednostki, a kolejność na podium była następu-
jąca: Konin, Zagórów, Golina, Słupca, Tuliszków, Radolina, Szetlew, 
Czarków, Krępa, Szetlewek, Sławk i Biskupice. Zjazd był również okazją 
do wyróżnienia zasłużonych dla pożarnictwa. I tak dyplomy otrzyma-
li: Konstanty Lidmanowski (Zagórów) i Wincenty Wodziński (Konin). 
Natomiast Alfred Delong z Kun otrzymał „Krzyż Zasługi”. Odbył się 
wówczas również konkurs orkiestr, który wygrała konińska orkiestra 
(startowało pięć orkiestr)222.

30 września 1934 r. w Trąbczynie zorganizowane zostały zawody 
ochotniczych straży pożarnych rejonu XV – czyli zagórowskiego. 
Wzięły w nich udział: OSP Zagórów, OSP Trąbczyn, OSP Drzewce, 
OSP Skokum, OSP Bukowe, OSP Wrąbczynek, OSP Augustynów, OSP 
Oleśnica i OSP Nowa Wieś. Wszystkie przynależące do rejonu XV. Ale 
obecne były również straże z innych rejonów, a wśród nich: Grabieni-
ce, Myszakówek, Podbiel i Kopojno. Nie wszystkie one przystąpiły do 
zawodów, a wzięły udział w zjeździe organizowanym tradycyjnie przy tej 
okazji z czego w samych zawodach wystąpiły straże z Trąbczyna, Buko-
wego, Skokumia, Drzewc i Wrąbczynka. OSP z Zagórowa przygotowała 
ćwiczenia pokazowe zarówno w wykonaniu druhów, jak i druhen. Nie-
stety nieznane są wyniki rywalizacji. Zjazdowi i zawodom tradycyjnie 
towarzyszyło nabożeństwo na początku i defilada na zakończenie223.

221  Ze zjazdu Straży Pożarnych, „GK” 1933, nr 23, s. 2.
222  Sprawozdanie roczne z Oddziału Powiatowego Zw. Straży Pożarnej R. P. 

w Koninie za rok 1933/34, „GK” 13, s. 3-4.
223  Zawody O.S.P. w Rejonie XV Zagórów, „GK” 1934, nr 42, s. 3.
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Chcąc sprawdzić poziom wyszkolenia oraz gotowość bojową straży 
pożarnych powiatu konińskiego, zarząd oddziału postanowił przepro-
wadzić koncentrację wszystkich straży. W tym celu wyznaczono trzy 
punkty zborne i daty. I tak 18 sierpnia 1935 r. w Kleczewie, 25 sierpnia –  
w Koninie i 1 września w Słupcy. Miały być połączone z ćwiczeniami 
alarmowymi. W Kleczewie spotkały się straże z IX, XVIII, XX i XXI 
rejonu, w sumie 346 strażaków z OSP w: Kleczewie, Skulsku, Ślesinie, 
Ostrowążu, Biskupich, Wąsoszach, Szyszynie, Kijowcu, Dobrosoło-
wie, Budzisławiu Kościelnym, Kazimierzu Biskupim, Goraninie, Wil-
czynie, Ostrowitem i Kąpielu. Przeglądu straży dokonał prezes oddzia-
łu Marian Koczorowski w towarzystwie druhów Kazimierza Millera, 
Jana Anasiewicza i Gustawa Owsianego. Następnie odbyły się zawody 
strażackie – „ćwiczenia alarmowe” – które wygrała OSP z Dobrosoło-
wa, wykazując się największą sprawnością. Przy okazji tego wydarze-
nia starosta koniński miał okazję uhonorować kilkunastu druhów me-
dalami. I tak srebrne „medale zasługi” otrzymali Jan Anasiewicz (OSP 
Kleczew), Stanisław Mańkowski (OSP Kazimierz Biskupi), Jan God-
lewski (OSP Dobrosołowo), Franciszek Niedzielski (OSP Kleczew) 
i Aleksander Pomorski (OSP Kazimierz Biskupi). Z kolei brązowe 
medale otrzymali: Albin Moszczeński (naczelnik IX rejonu), Zygmunt 
Maciejewski (OSP Kleczew), Kazimierz Przybylski i Wacław Janicki 
(obaj OSP Wilczyn), Władysław Jaworski (OSP Budzisław Kościel-
ny), Maciej Malinowski (OSP Kazimierz Biskupi), Edmund Domagal-
ski (OSP Wilczyn) oraz Walenty Wysocki, Franciszek Jaśkiewicz, Jan 
Goiński i Jan Żeglicki (wszyscy OSP Kleczew). Wszyscy odznaczeni 
wraz z władzami oddziału odebrali defiladę, podczas której przygry-
wały orkiestry z Kleczewa, Kazimierza Biskupiego, Skulska i Ślesina, 
pod dyrekcją M. Gabrylewicza224.

Kolejna koncentracja miała miejsce 25 sierpnia w Koninie, a wzięły 
w niej udział straże z rejonów I-VIII i X-XIII. Celem było oczywiście 
sprawdzenie gotowości bojowej i sprawności. Marian Koczorowski –  
starosta koniński – a zarazem prezes oddziału powiatowego tylko w ten 

224  Z działalności Oddziału Powiatowego Związku Straży Pożarnych 
w Koninie, „GK” 1935, nr 35, s. 5.
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sposób mógł się przekonać, jaki jest poziom strażaków. Zawody odbyły 
się na błoniach miejskich, które były „przyozdobione na ten czas we flagi 
narodowe”. Każda ze straży przybyła z własnym taborem. O 15 przywi-
tano starostę, po czym rozpoczęły się zawody. Sędziami byli Kazimierz 
Miller, Wacław Jedyński i Kazimierz Frankiewicz. W zawodach wy-
stąpiło 15 drużyn, a pierwsze miejsce zajęła OSP Radolina dowodzona 
przez Aleksandra Perlińskiego. Drugie miejsce zajęła OSP Święcia (pod 
dowództwem Karola Falkenhagena), trzecie – OSP Zastruże (pod dow. 
Mariana Jakubowskiego), czwarte – OSP Rzgów (pod dow. Kazimierza 
Wiśniewskiego) i piąte – OSP Lisiec Wielki (pod dow. Józefa Kwie-
cińskiego). Nagrodami dla tych drużyn był sprzęt strażacki. Na koniec 
odbyły się ćwiczenia pokazowe, między innymi drużyny odkażającej225.

Podobnie jak w Kleczewie, tak również w Koninie skorzystano 
z okazji aby wyróżniających się druhów uhonorować medalami. I tak 
srebrne medale zasługi otrzymali: Kazimierz Miller, Gustaw Owsiany, 
Alfred Delong, Kazimierz Zendlewicz, Ludwik Majeranc, Franciszek 
Dunajewski. Natomiast brązowe: Józef Patrzykąt i Ignacy Kubecki 
(obaj OSP Tuliszków), Roman Antoniewski (OSP Wyszyna) i Józef 
Chmielewski. Ta podniosła uroczystość odbyła się na Placu Wolności, 
a zakończyła ją jak zwykle defilada226.

Szkolenia organizował również Związek Floriański. Przykładem 
mogą być te dwumiesięczne z roku 1922. Cały cykl szkolenia miał 
trwać 330 godzin, a kandydat na nie musiał mieć skończone co naj-
mniej 4 klasy szkoły i choć jeden rok być w służbie czynnej. Sugero-
wano, aby w kursie tym uczestniczył przynajmniej jeden reprezentant 
każdej straży227. Szkolenia miały charakter ogólnopolski i informacje 
o nich często pojawiały się na łamach „Głosu Konińskiego”.

18 marca 1923 r. Związek Floriański urządził w Koninie zjazd ofice-
rów i podoficerów straży ogniowych z terenu całego powiatu konińskie-
go. Przybył nań specjalnie wysłany instruktor Związku, który wygłosił 

225  Z działalności Oddziału Powiatowego Związku Straży Pożarnych 
w Koninie, „GK” 1935, nr 37, s. 4.

226  Tamże.
227  Dwumiesięczne Kursy Pożarnictwa, „GK” 1922, nr 15, s. 2.
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„wyczerpujący wykład o pożarnictwie” (według relacji prasowej wykład 
ten trwał cały dzień). Jego efektem była prośba do instruktora o zorgani-
zowanie w Koninie pod koniec maja kilkudniowych kursów strażackich. 
Sprawa miała być przedstawiona zarządowi Związku Floriańskiego 
do rozpatrzenia. Warto podkreślić, że jeszcze przed samym wykładem 
odbyły się ćwiczenia praktyczne prezentowane przez… drużynę harcer-
ską228. Prasa konińska nie pisała później nic na temat tych kursów, można 
zatem przypuszczać, że się nie odbyły.

Jak wcześniej, także w 1923 r. Związek Floriański organizował 
trzytygodniowe kursy pożarnicze i zapraszał do udziału w nich straża-
ków z poszczególnych jednostek. Jak pisano w zaproszeniu na kursy, 
które się miały odbyć od 1 do 21 października:

Słuchacze kursów przez cały czas trwania tychże, będą podlegali ry-
gorowi koszarowemu, tudzież obowiązkowym zajęciom w remizie, 
stajni, na wartowniach, w laboratorium (…) oraz wyjazdom do 
pożarów. Obszerny program zajmie 134 godziny wykładów i zajęć 
ćwiczebnych. Oprócz tego przewidziane są wycieczki do wzorowo 
urządzonych straży pożarnych229.

Kursy te odbywać się miały na terenie OSP, która działała w kopalni 
„Koszlew” w Dąbrowie Górniczej. Kandydaci musieli spełniać wymogi 
takie jak rok wcześniej – cztery klasy szkoły powszechnej i przynaj-
mniej jeden rok w służbie czynnej w straży. Zachęcano poszczególne 
straże pożarne powiatu konińskiego do wysyłania swoich delegatów230. 
Trzeba przyznać, że zarówno miejsce jak i program tego kursu były 
dość atrakcyjne i zachęcające do udziału.

Pięć dni trwał kurs dla naczelników i oficerów strażackich w Koninie. 
Zorganizowany został w okresie od 11 do 15 czerwca 1924 r. przez 
Główny Związek SPRP. Zgłosiło się 95 kandydatów, ale do egzaminu 
końcowego, po wysłuchaniu wykładów i przebyciu ćwiczeń tereno-
wych, przystąpiło 79. Wykłady prowadzili: Eugeniusz Rusiecki – woje-
wódzki inspektor pożarniczy z Łodzi, Stanisław Kaczmarski – inspektor 

228  Zjazd strażaków, „GK” 1923, nr 12, s. 3.
229  Kursy Pożarnictwa „GK” 1923, nr 38, s. 2.
230  Tamże.
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ubezpieczeniowy, por. Gil – oficer instrukcyjny i dr Łopuski – ordynator 
konińskiego szpitala. Cały kurs

miał charakter przeszkolenia oficerów strażackich wg nowych metod 
pożarnych oraz wytworzenia kadry instruktorów, którzy będą prowa-
dzili ćwiczenia w miejscowych korpusach strażackich według otrzy-
manych wskazówek. Nadzwyczaj liczne obesłanie kursu przez Straże 
powiatu Konińskiego świadczy o zainteresowaniu się społeczeństwa 
sprawami naszego pożarnictwa i usprawni akcję przeciwpożarową231.

Druhowie ze straży ogniowych brali również udział w kursie in-
struktorskim przysposobienia wojskowego. Został on zorganizowany 
14 lutego 1927 r. przez 68 pułk piechoty, a dowodził nim kapitan Śli-
wiński. Instruktorem był również porucznik Topa. Całość trwała pięć 
tygodni i zakończyła się egzaminem – 21 marca. Oficjalne zakończe-
nie miało miejsce jednakże dzień później i połączone było z nabożeń-
stwem w konińskiej farze232.

Sugerowano także pogłębianie wiedzy teoretycznej. Doskonałą do 
tego okazją miały być zarówno czasopisma o tematyce pożarniczej, 
jak również wydawnictwa okazjonalne. W 1924 r. wydano „Kalendarz 
Strażacki”. Można go było nabyć w księgarni Michla w Koninie. Suge-
rowano, aby każda z SOO nabyła to wydanie, bowiem było „niezbęd-
nym podręcznikiem dla każdego strażackiego oficera”233.

„Głos Koniński” informował również, ale niezwykle rzadko, o ćwi-
czeniach organizowanych przez poszczególne jednostki, a przede 
wszystkim straż konińską. Ta zaś, jak określono, „ożywiła się” 5 sierp-
nia 1928 r. Zorganizowała ona ćwiczenia na błoniach, które pomimo 
pewnych usterek oceniono pozytywnie. Widziano bowiem w tym na-
dzieję na odrodzenie jednostki, a to dzięki nowemu zarządowi. Szcze-
gólnie wyróżniali się w tym zakresie prezes Józef Kowalski i naczelnik 
Adolf Laube. Poza tym reaktywowano także orkiestrę strażacką234.

231  Kursy pożarnictwa, „GK” 1924, nr 25, s. 3-4.
232  Kurs instruktorski przysposobienia wojskowego przy 68 p.p., „GK” 1927, 

nr 12, s. 3.
233  Kalendarz strażacki, „GK” 1924, nr 10, s. 3.
234  Z życia strażactwa, „GK” 1928, nr 32, s. 1.
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Konińska straż dbała o swoje wyszkolenie. Przykładem mogą być 
między innymi manewry zorganizowane 2 sierpnia 1932 r. Chwilę po 
6 rano druhowie wraz z orkiestrą wyruszyli pieszo do Sławska, a do-
kładniej do lasów Karola Kundego, które były położone w odległości 10 
km od Konina. Po spożyciu posiłku, strażacy stawili się w wiosce, gdzie 
miały się odbyć właściwe ćwiczenia. Poprzedziły je jednak kwestie for-
malne, a więc raport złożony przez G. Owsianego prezesowi straży E. 
Müllerowi, który przywitał strażaków i przybyłych gości, wśród których 
był między innymi wicestarosta W. Sułkowski. W programie ćwiczeń 
znalazły się między innymi: musztra (formalna), ćwiczenia przeciwga-
zowe i odkażające, ćwiczenia z narzędziami, a także strzelanie z broni 
małokalibrowej. Najlepiej wypadły ćwiczenia przeciwgazowe i odkaża-
jące. Na zakończenie odbyła się tradycyjnie defilada i wspólny obiad235.

3 grudnia 1934 r. starosta koniński Marian Koczorowski, będąc 
w Kleczewie, urządził miejscowym strażakom próbny alarm. W ciągu 
4 minut stawiło się przed remizą 22 druhów, gotowych do wyjazdu 
do pożaru. Widząc taką sprawność udzielił on pochwały naczelnikowi 
straży Franciszkowi Niedzielskiemu i całemu zarządowi236.

Na ogół ćwiczenia strażackie przebiegały bez zakłóceń czy jakichś 
poważnych incydentów. Do takich jednakże dochodziło. Dowodem 
ten opisany przez „Głos Koniński” w 1931 r. W czasie ćwiczeń od-
bywanych przez konińską straż 20 września tegoż roku, o godz. 7.00 
rano spadł ze wspinalni druh Wacław Dębiński. Było to z wysokości „3 
piętra”. Złamał on sobie prawą i zwichnął lewą rękę oraz doznał „ogól-
nego wstrząsu”. W stanie ciężkim został przewieziony do szpitala237.

Oczywiście oprócz wyszkolenia praktycznego konieczne było 
również wyszkolenie teoretyczne. Organizowano zatem różnego 
rodzaju kursy i szkolenia. Na przykład 26 listopada 1934 r. w Grodźcu 
pod przewodnictwem Piotra Kłęka – powiatowego instruktora pożar-
nictwa odbył się egzamin kwalifikacyjny wyszkolenia I stopnia. Przy-

235  Manewry strażackie, „GK” 1932, nr 36, s. 2.
236  Z działalności Ochotn. Straży Pożarnych w powiecie konińskim, „GK” 

1934, nr 51, s. 3.
237  Wypadek w czasie ćwiczeń straży pożarnej, „GK” 1931, nr 39, s. 3.
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stąpiło do niego 12 druhów, ale zaliczyło tylko 7. W komisji zasiadał 
także naczelnik rejonu238.

13 stycznia 1935 r. obył się w Sławsku egzamin oficerów rejonu II. Był 
to egzamin I stopnia. W Komisji zasiedli między innymi Müller – wice-
prezes zarządu Oddziału Powiatowego, Piotr Kłęk – instruktor powiatowy 
i Józef Białos – naczelnik rejonu. Do egzaminu przystąpiło 14 druhów, 
pozytywne wyniki uzyskało 13. Na zakończenie odbyła się wieczornica. 
Podobny egzamin, tym razem dla rejonu XVI obył się w Słupcy 20 stycz-
nia 1935 r. – w komisji zasiedli Piotr Kłęk i Antoni Węgliński – naczelnik 
rejonu. Z siedmiu przystępujących do egzaminu jeden tylko nie uzyskał 
pozytywnego wyniku. Kolejny egzamin zorganizowany został 23 stycz-
nia w Starym Mieście. W komisji był również Piotr Kłęk oraz Kazimierz 
Zendlewicz – naczelnik rejonu, a zarazem kierownik szkoły w Żdżarach. 
Egzamin zdali wszyscy oficerowie w liczbie 27. Ostatni egzamin w tej serii 
odbył się w OSP w Chorzniu dla rejonu Morzysław z I poziomu wyszko-
lenia. Na 17 zdających, tylko jeden nie uzyskał pozytywnego wyniku239.

W dniach od 22 czerwca do 4 lipca w Koninie odbył się kurs stra-
żacki IV stopnia skierowany do naczelników i ich zastępców. Wykłady, 
które prowadzili M. Kula (inspektor okręgowy straży pożarnych), 
Szwed (zastępca instruktora okręgowego), Ogórek (instruktor pożarni-
czy z Koła) i Jagodziński (instruktor pożarniczy z Turku) odbywały się 
w sali konińskiego kina „Łuna”240.

Łącznie z tym kursem prowadzone były też te II i III stopnia. Ich 
celem było „udoskonalenia i pogłębienie wiedzy strażackiej w dziedzi-
nie obrony przeciwpożarowej”. Naczelnicy rejonów należycie docenili 
owe kursy. Trwały one niespełna dwa tygodnie a wzięło w nich udział 
35 strażaków w tym: 4 naczelników rejonowych, 4 naczelników straży, 
16 młodszych oficerów i 11 podoficerów. Wynik bardzo dobry uzyska-
ło 8 druhów, dobry 26 i jeden skończył z wynikiem dostatecznym. Poza 
tym 26 kursantów zdobyło Powszechną Odznakę Sportową, a 8 Odznakę 

238  Z działalności Ochotn. Straży Pożarnych w powiecie konińskim, „GK” 
1934, nr 51, s. 3.

239  Z działalności Oddziału Pow. Zw. Straży Pożarnych R.P. w powiecie Ko-
nińskim, „GK” 1935, nr 5, s. 3.

240  Kurs strażacki IV stopnia, „GK” 1936, nr 26, s. 3.
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Strzelecką. W rolę wykładowców na tym kursie wcielili się: instruktor po-
żarnictwa Edward Jelinek, zarazem komendant kursu, instr. poż. Lucjan 
Ogórek, instr. poż. Władysław Jagodziński, Stanisław Kawecki – inspek-
tor powiatowy PZUW, Mieczysław Czerwiński – lekarz powiatowy, Sła-
womir Zieleniewski – instr. LOPP oraz Mikołaj Gabrylewicz – urzędnik 
z Oddziału Powiatowego.

Dnia 4 lipca o godz. 15-ej, po przeprowadzeniu egzaminów przybył 
na kurs Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Pan Starosta Koczo-
rowski Marian, który odebrał raport od komendanta kursu, a następnie 
zarządził ćwiczenia z narzędziami i musztrę formalną. Całość ćwiczeń wypadła 
bardzo dobrze. O godz. 16 wszyscy zasiedli do skromnego wspól-
nego obiadu, na którym byli obecni zaproszeni goście w osobach: 
pp. kapitana Krupnika Józefa (w zastępstwie D-cy garnizonu), inż. 
Dunina Władysława prezesa Pow. Kom. LOPP oraz wszyscy wykła-
dowcy i kursiści.
W czasie obiadu Pan Starosta w swoim przemówieniu podkreślił zna-
czenie kursu i wyraził życzenie, by kursiści po powrocie do siedzib 
swoich starali się podnieść poziom wyszkolenia drużyn strażackich 
i byli wzorem karności, dyscypliny i gotowości bojowej dla dobra 
Państwa i Społeczeństwa. Kolejno zabrali głos: komendant kursu Jel-
linek Edward, instr. Ogórek, szef kursu i kursista Gulczyński. Podczas 
obiadu panował miły i serdeczny nastrój. O godz. 17 min. 30 Pan Sta-
rosta opuścił salę serdecznie żegnany przez wszystkich uczestników241.

241  Z działalności Oddziału Powiatowego Związku Straży Pożarnych R. P. 
w Koninie, „GK” 1936, nr 29, s. 4.

Fot. 16. Zawody rejonowe w Gosławicach w 1938 r.
Źródło: Zbiory Barbary Zielińskiej, użyczone przez Jacka Bugaja
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Pod koniec lipca, a dokładniej 26 – o godzinie 10.30 w parku miej-
skim odbyła się uroczystość, podczas której strażacy z OSP w Koninie, 
Czarkowie i Wilkowie odebrali świadectwa ukończenia kursu pożarni-
czego I stopnia połączonego z dwudziestogodzinnym kursem obrony 
przeciwgazowej. W sumie kursy te ukończyło 31 strażaków. Świadec-
twa wręczył E. Müller – prezes OSP w Koninie, a asystowali mu w tym 
między innymi burmistrz miasta Wincenty Grętkiewicz oraz instruk-
tor pożarnictwa Edward Jellinek. Następnie odbyła się defilada, która 
przemaszerowała ul. Mickiewicza. Przyjął ją E. Müller242.

W czerwcu 1937 r. Oddział Powiatowy Związku Straży Pożarnych 
w Koninie zorganizował szkolenie. Był to kurs III stopnia, rozpoczął 
się 7 czerwca i trwał przez dwa tygodnie. Za salę wykładową posłużyło 
kino „Łuna”243. „Głos Koniński” z 1938 r. donosił o kolejnym kursie 
pożarniczym, który miał się odbyć w dniach od 25 czerwca do 5 lipca. 
Był to kurs pożarniczy III stopnia, skierowany do oficerów, a organi-
zowany przez Oddział Powiatowy. Miał charakter teoretyczny, o czym 
może świadczyć miejsce odbywania – kino „Łuna” w Koninie244.

3. WYPOSAŻENIE

Środki na wyposażenie straże zdobywały w różny sposób. 
Cześć pozyskiwano z samorządów. Na przykład w 1924 r. Wydział 
Powiatowy w Koninie wypłacał strażom zasiłki w wysokości 10% 
podatku budynkowego. Pieniądze te można było odbierać w kasie 
Wydziału i przeznaczyć na „potrzeby straży”245.

Specjalna Komisja Sejmiku Powiatowego, 3 sierpnia 1924 r. 
przeznaczyła na pożarnictwo 10 000 zł. Z tej kwoty 1000 zł trafiło 
jako zabezpieczenie pensji i podróży służbowych instruktora straży 
ogniowych, zaś 220 zł jako ubezpieczenie 4 koni wykorzystywanych 

242  Uroczystość wręczenia świadectw strażakom z ukończenia kursu przeciw-
pożarowego I-go stopnia, „GK” 1936, nr 31, s. 3.

243  Kurs pożarniczy, „GK” 1937, nr 24, s. 3.
244  Kurs pożarniczy, „GK” 1938, nr 25, s. 3.
245  Zasiłki dla Straży Ogniowych, „GK” 1924, nr 7, s. 3.
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w powiecie do akcji pożarniczych (chodziło o ewentualne odszkodo-
wania). Pozostała kwota została podzielona pomiędzy poszczególne 
straże. I tak po 230 zł trafiło do jednostek w Krzymowie, Rzgowie, 
Morzysławiu, Kawnicach, Wyszynie, Sławsku, Golinie, Rychwale, 
Ślesinie i Koninie. Nieco mniejsza zapomoga – po 190 zł – przypadła 
strażom w Kramsku, Kunach, Brzeźnie, Goraninie, Starym Mieście, 
Ruminie, Grzymiszewie, Milinie, Grodźcu, Tuliszkowie, Władysła-
wowie i Spławiu. Natomiast jednostki w Grochowach, Gosławicach, 
Dolanach, Sługocinie, Radolinie, Grabienicach, Liśćcu, Modle, Tar-
nowie, Krępie, Wróblinie, Gadowie, Rudzie, Polichnie, Wyskokiem, 
Wąsoszach, Królikowie i Kucharach Kościelnych otrzymały po 150 zł. 
Pozostałą kwotę – 1500 zł rozdzielono po równo 15 oddziałom straży 
pożarnych246.

Jesienią 1926 r. straż ogniowa w Osieczy otrzymała zasiłek z Pol-
skiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych w kwocie 400 zł. Został on 
przeznaczony na zakup sikawki247.

W ramach doposażenia jednostki straż konińska otrzymała nową 
sikawkę. Próba sprawności odbyła się 6 października 1930 r. Był to 
sprzęt motorowy, a sama próba „wypadła doskonale”. Z dużym prze-
konaniem sądzono, że usprawni ona działania straży, ale też rozwią-
że problem „dostarczania środków pociągowych do pożaru”. Od tych 
właśnie bowiem środków uzależniona była prędkość i skuteczność 
działania strażaków248.

Konińscy strażacy 30 listopada 1934 r. wypróbowali nową sikawkę 
motorową „Silesia”. Uczynili to nad Wartą, nieopodal ul. Mostowej. 
Jej koszt wynosił wówczas 4800 zł i była ona „ostatnim wyrazem tech-
niki pożarniczej”249.

246  Podział zapomogi sejmikowej pomiędzy straże ogniowe, „GK” 1924, nr 
32, s. 2.

247  Zasiłek dla Straży Ogniowej, „GK” 1926, nr 44, s. 3.
248  Straż konińska otrzymała sikawkę motorową, „GK” 1930, nr 41, s. 3.
249  Z działalności Ochotn. Straży Pożarnych w powiecie konińskim, „GK” 

1934, nr 51, s. 3.
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Tabela 5. Stan straży pożarnych w powiecie konińskim – dane z 1 kwietnia 1935 r.

Ilość 
straży

Ilość 
ludzi

Remizy Samochody Motopompy
Sikawki 
ręczne

Wartość 
innego 
sprzętu

Wartość 
ogółem

ilość wartość250 ilość wartość ilość wartość ilość wartość
140 3625 99 525 000 1 11 000 5 20 000 160 98 000 55 000 709 000

Źródło: Dane statystyczne dotyczące ilości pożarów, liczebności straży, remiz 
i sprzętu strażackiego, „GK” 1935, nr 38, s. 2.

Trzeba podkreślić, że w roku 1934 na terenie Polski działało 11 736 
straży pożarnych, w których działo 302 042 strażaków251.

Fot. 17. Nowa sikawka dla OSP w Zagórowie – 1933 r.
Źródło: Zbiory Andrzeja Bernata

Wiosną 1936 r. zarząd Oddziału Powiatowego Związku Straży Pożarnych 
w Koninie, dzięki wsparciu Stanisława Kaweckiego – Inspektora Po-
wszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych wystarał się o sikawki dla 
kilku jednostek OSP. Przyznano „tytułem zasiłku sikawki ręczne przenośne 
z kompletnym wyposażeniem za zwrotem części wg wartości sikawek”. 
Trafiły one do jednostek w Kraśnicy, Ogorzelczynie i Rudzie Komorskiej. 
Koszt jednej sikawki wynosił wówczas 840 zł252.

250  Wartości podawane w złotych
251  Tamże.
252  Sikawki dla Straży, „GK” 1936, nr 11, s. 3.
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26 września 1937 r. strażacy ze Słupcy poświęcili nową pompę mo-
torową. Obecny na uroczystości był starosta M. Koczorowski. Uroczy-
stość rozpoczęto nabożeństwem w kościele parafialnym, po którym do-
konano aktu poświęcenia motopompy. Uroczystości zostały zakończone 
popisami „sąsiednich straży, należących do rejonu słupeckiego”. Między 
uroczystością a popisami goście spotkali się na obiedzie „okraszonym” 
przemówieniami i toastami na cześć władz organizacyjnych”253.

4. REMIZY

27 października 1924 r. poświęcono fundamenty pod budowę domu 
strażackiego, a zarazem również magistratu w Golinie. Mimo ciężkich 
czasów, udało się to ówczesnemu proboszczowi ks. E. Gocowi, zarazem 
też prezesowi miejscowej straży. Uroczystość rozpoczęła się mszą, po 
której wszyscy przemaszerowali na plac budowy, gdzie poświęcone 
zostały wspomniane fundamenty. Na uroczystości obecny był Stani-
sław Kaczmarski i członkowie okręgowego związku, a także straże 
z sąsiednich miejscowości. Inspektor Kaczmarski przybliżył dzieje 
polskiego pożarnictwa, a miejscowa straż na zakończenie wystąpienia 
odegrała Mazurka Dąbrowskiego. Dodatkowo wspomagała ją orkiestra 
ze Spławia. Uroczystości zakończyła defilada odebrana między innymi 
przez starostę Jana Augustowskiego. Ostatnim elementem imprezy był 
urządzony przez Stanisława Szumińskiego alarm strażacki i publiczne 
popisy połączone z ćwiczeniami254.

Postawienie budynku remizy w Golinie uznawane było przez 
niektórych jako przejaw budzenia się mieszkańców i samego miasta 
z marazmu okresu zaborowego. Zresztą autor relacji zamieszczonej 
w „Głosie Konińskim” podkreślał, że właśnie najżywotniejszą instytu-
cją w Golinie była straż ogniowa, której w roli prezesa przewodził ks. 
Edward Goc. Efektem jej działalności był oddany właśnie do użytku 
gmach, o którym pisano:

253  Niecodzienna uroczystość obchodowa w Słupcy, „GK” 1937, nr 41, s. 3.
254  Nowa placówka pracy społecznej, „GK” 1924, nr 44, s. 3.
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Długo pielęgnowana przez światlejszych mieszkańców miasteczka 
myśl szczytna i przestronna zamieniła się w czyn. Wysiłkiem zbioro-
wym stanął w Golinie strażacki gmach piętrowy! Na parterze pomie-
ści on obszerną remizę strażacką, Urząd Magistracki, szkołę muzycz-
ną i mieszkanie dla woźnego. Na pierwszym piętrze widzimy śliczną 
salę teatralną, salę obrad i salę na czytelnię i bibliotekę. Szkoda tylko, 
że architektonicznie nie został on lżej i piękniej ujęty. Opracowany 
w innym stylu, robiłby daleko lepsze wrażenie zewnętrzne255.

Fot. 18. Remiza w Golinie w trakcie budowy
Źródło: Zbiory Macieja Szumińskiego i Małgorzaty Drukały

W zasadzie powstał on w dużej mierze w czynie społecznym podjętym 
nie tylko przez strażaków, ale przez prawie całą społeczność miasteczka. 
Prawie, bowiem do budowy nie chcieli się dołożyć miejscowi Żydzi (składka, 
którą złożyli, to zaledwie 23 zł), dlatego strażacy zastrzegli, że przedstawiciele 
tej narodowości nie będą mogli korzystać z budynku. Zresztą od samego 
początku duże problemy były z pozyskaniem środków, a koszt budowy 
oszacowano na 26 tys. złotych. Szukano funduszy wszędzie, jednakże stra-
żacy potrafili je jakoś pozyskać, stąd udało się budowę doprowadzić do końca, 
choć w 1925 r. remiza nie była jeszcze wykończona wewnątrz. Trzeba było 
rozpocząć starania o dalsze środki, aby wykończyć budynek całościowo256.

Ważną w dziejach jednostki uroczystość przeżywali 22 września 
255  J. Wis, Korespondencja z Goliny, „GK” 1925, nr 35, s. 2.
256  Tamże.
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1929 r. druhowie ze Spławia. Proboszcz z Goliny (zarazem prezes 
tamtejszej straży pożarnej) dokonał poświęcenia nowo wybudowanej 
remizy. Została ona przekazana strażakom przez komitet budowy. Nie-
stety nie są znane bliższe szczegóły, jak choćby skład tegoż komitetu257.

Każda z jednostek OSP pragnęła posiadać własną remizę. Z ich bu-
dowami w tym okresie było różnie. Na przykład druhowie z Kolonii 
Ostrowskiej (gm. Szymanowice) na swoim walnym zebraniu otrzy-
mali deklarację od trzech gospodarzy, a zarazem członków straży – 
Marcina Rojewskiego, Jana Brzezińskiego i Walentego Brzezińskie-
go, że odstąpią oni nieodpłatnie kawałek swojej ziemi pod budowę 
remizy. Druhowie uznali, że najbardziej odpowiedni na ten cel jest 
plac zaoferowany przez prezesa Walentego Brzezińskiego. Strażacy 
postawili sobie ambitny cel postawienia budynku społecznie jeszcze 
do końca 1938 r.258.

Z kolei w Kramsku rozbudowywano remizę. Decyzję taką podjęto 
już w 1936 r., jednakże dopiero dwa lata później nabierała ona real-
nych kształtów. Komitet budowy ustalił, że rozpocznie się ona jeszcze 
w sierpniu 1938 r., po zatwierdzeniu projektu przez władze admini-
stracyjne. Planowano dobudować dwie sale organizacyjne, scenę, 
wozownię oraz magazyn. Obecna remiza nie posiadała w ogóle sali 
imprezowej, co utrudniało działalność społeczną i kulturalną259. Taka 
inwestycja potrzebowała oczywiście zabezpieczenia finansowe-
go, w związku z czym 31 lipca 1938 r. strażacy urządzili majówkę, 
żeby zgromadzić na ten cel jakiś fundusz. W imprezie tej wziął udział 
również Józef Szczęsny – niegdysiejszy mieszkaniec Kramska, który 
na stałe jednak zamieszkiwał w Ameryce. Ugościł on około 200 bied-
nych dzieci podwieczorkiem i różnymi łakociami, a dzieci w podzięce 
odśpiewały mu pięknie piosenki ludowe. W czasie potańcówki przy-
grywała orkiestra, a na budowę remizy zebrano około 100 złotych260.

18 czerwca 1939 r. obyło się ostatnie przez wybuchem II wojny 
257  Poświęcenie remizy strażackiej, „GK” 1929, nr 39, s. 3.
258  Ofiarność na cele społeczne, „GK” 1938, nr 19, s. 3.
259  Ochotn. Straż Pożarna rozbudowuje remizę, „GK” 1938, nr 32, s. 2.
260  Majówka O.S.P. na rzecz rozbudowy remizy, „GK” 1938, nr 32, s. 2.
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światowej walne zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarkowie 
(nawiasem mówiąc już nieistniejącej). Miało to miejsce w nowo wznie-
sionej remizie. Zebraniu przewodniczył Wiśniewski, który równocze-
śnie był delegatem zarządu Powiatowego Związku Straży Pożarnych 
w Koninie. Przedstawiono sprawozdanie zarządu, w którym między 
innymi omówiono budowę wspomnianej remizy. Koszt budynku, 
w którym były: sala ze sceną, hall, szatnia, pokój dla zarządu, wyniósł 
nieco ponad 8 tys. złotych (8028,96 zł). Jak pisano

Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że do budowy tego gmachu przystąpio-
no z kapitałem składającym się z kilkuset złotych, to śmiało możemy 
powiedzieć, że Zarząd Straży wraz z Komitetem Budowy podjął się 
nie lada trudu i wysiłku, aby rozpoczęte dzieło w tak krótkim czasie, 
bo zaledwie w 2 latach, doprowadzić do końca261.

Co prawda zarząd był zadłużony jeszcze na 2 tys. złotych, ale 
planował to spłacić pozyskując fundusze, organizując zabawy i inne 
imprezy. Trzeba dodać, że remiza powstała z inicjatywy W. Olszew-
skiego, ówczesnego naczelnika straży oraz osób go wspierających,  
tj. Stanisława Pietrzaka, M. Wiśniewskiego, F. Daneckiego, Żarnec-
kiego, Szczepankiewicza. Oczywiście całe przedsięwzięcie wspierali 
pozostali członkowie jednostki. Relacja z tego spotkania została opa-
trzoną taką pointą:

Brawo druhowie strażacy pokazaliście, że wspólnym wysiłkiem, har-
monijną pracą i wytrwałością można dokonać wiele pięknych i poży-
tecznych rzeczy, nawet bez wielkich zasobów materialnych262.

Poświęcenie tej remizy zaplanowane zostało na 13 sierpnia 1939 r. 
Patronat nad uroczystością objął starosta powiatu konińskiego Marian 
Koczorowski. Równocześnie druhowie z OSP w Czarkowie obcho-
dzili dziesięciolecie powstania swojej jednostki. Sama uroczystość 
miała się rozpocząć dzień wcześniej, a więc 12 sierpnia wciągnię-
ciem flagi na gmach straży i capstrzykiem. W kolejnym dniu, a więc 

261  Walne zebranie Oddziału Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarkowie, 
„GK” 1939”, nr 27, s. 3.

262  Tamże.
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właściwym już o 6 rano zaplanowana była pobudka, o 7.30 wymarsz 
do kościoła w Morzysławiu, o godzinie 9.00 przewidziane było na-
bożeństwo. Potem druhowie wraz z gośćmi mieli wrócić do remizy, 
gdzie o 11.00 miało nastąpić jej poświęcenia, a od 11.30 akademia. 
Pół godziny później defilada, potem obiad (o godz. 14.00) i wreszcie 
o 18.00 zabawa taneczna263.

263  Poświęcenie remizy Straży Pożarnej w Czarkowie, „GK” 1939, nr 33, s. 2.
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V. UROCZYTOŚCI

1. JUBILEUSZE I UROCZYSTOŚCI STRAŻACKIE

Do największych uroczystości strażackich okresu II RP w powie-
cie konińskim, które znalazły swój oddźwięk w lokalnej prasie, z pew-
nością należy zaliczyć jubileusz pięćdziesięciolecia konińskiej straży 
ogniowej264. Miał on miejsce w roku 1924. „Głos Koniński” zapowia-
dał to tak:

W dniu 13 lipca r.b. Konińska Ochotnicza Straż Ogniowa obchodzić 
będzie 50-letni jubileusz swego istnienia. W dniu tym odbędzie się 
również zjazd wszystkich i konkurs straży ogniowych powiatu Ko-
nińskiego. Obchód zapowiada się bardzo uroczyście. Spodziewany 
jest przyjazd przedstawicieli Związku Floriańskiego, Polskiej Dyrek-
cji Ubezpieczeń Wzajemnych, Wojewódzkiego Związku Strażackie-
go oraz delegatów straży ogniowych z całego województwa265.

Program uroczystości przewidywał zbiórkę o godz. 9.00 w kinie 
„Polonia”, a pół godziny później powitanie gości. O 10.00 msza w ko-
ściele parafialnym, a po niej pochód na cmentarz, aby złożyć wieńce 
na grobie założyciela i pierwszego naczelnika konińskiej straży. O 12 
miał się odbyć pochód do parku miejskiego, gdzie zebrani mieli wy-
słuchać sprawozdania z pięćdziesięcioletniej działalności jednostki. 
Potem przerwa na śniadanie w „Polonii” a od godziny 15.00 do 18.00 
„ćwiczenia konkursowe”. Następnie rozdanie dyplomów za wysługę 
lat oraz defilada, a na koniec zabawa w parku do godziny 22.00266.

Aby nadać jeszcze większej rangi jubileuszowi, zarząd konińskiej 
straży ogniowej postanowił wydać jednodniówkę. Miała być ona po-
święcona dziejom straży od momentu jej powstania i zawierać relację 

264  T. Olejnik, Materiały źródłowe do dziejów Stowarzyszeń Ochotniczych 
Straży Ogniowych w Królestwie Polskim zawarte w wydawnictwie Cesarsko-
-Rosyjskiego Towarzystwa Pożarnego „Pożarnyj Kaliendar” (cz. III), „Muzeal-
ny Rocznik Pożarniczy” 1992, nr 3, s. 111-147.

265  50 lecie Konińskiej Ochotniczej Straży Ogniowej, „GK” 1924, nr 27, s. 1.
266  Tamże, s. 1-2.
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z pięćdziesięciu lat działalności267. W kolejnym numerze „Głosu Ko-
nińskiego” pojawiła się ponowna zapowiedź jubileuszu, tym razem 
skoncentrowana bardziej na samych ćwiczeniach konkursowych:

Z inicjatywy Inspektora Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych 
i Instruktora Straży Ogniowych p. St. Kaczmarskiego w dniu 13 b. m. 
t. j. w niedzielę odbędą się zawody konkursowe ochotniczych straży 
ogniowych naszego powiatu. Uroczystość ta ma doniosłe znaczenie 
dla podniesienia sprawności naszych straży ogniowych, które po złą-
czeniu się w Okręgowy Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej, dzięki energicznej pracy p. Kaczmarskiego, jako Instruktora 
i Prezesa Konińskiego Oddziału tegoż Związku weszły na nowe tory 
wyszkolenia współczesnego, rezultatem czego były zorganizowane 
niedawno kursy dla oficerów – Instruktorów poszczególnych straży. 
Należy podkreślić zainteresowanie się naszego społeczeństwa donio-
słą sprawą pożarnictwa wiejskiego, wyrazem czego było obesłanie 
kursu przez 95 delegatów; liczba ta jest najwyższą z osiągniętych do-
tychczas na terenie Rzeczypospolitej.
Trzynasty lipiec jest uroczystym świętem naszego strażactwa, tym 
bardziej, że dzień ten połączony jest z 50 letnim jubileuszem jednej 
z najstarszych straży w Polsce jaką jest Straż m. Konina.
Święto rozpocznie się zbiórką straży w rynku o godz. 930 rano, oraz 
nabożeństwem uroczystym w kościele parafialnym i złożeniem 
wieńca na grobie założyciela Straży Konińskiej.
O godz. 3 po poł. odbędą się zawody konkursowe w parku, dekorowa-
nie odznaczonych strażaków i rozdanie nagród drużynom zwycięskim.
Uroczystość zakończy defilada. Poza tym odbędzie się wspólna 
zabawa w parku miejskim268.

Na uroczystość przybyło wiele straży z orkiestrami i sztandarami. 
Wszystkie one ustawiły się w czworobok przed kinem „Polonia” w ocze-
kiwaniu na przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. Po 
powitaniu dokonanym przez starostę Jana Augustowskiego i po ode-
braniu raportu złożonego przez naczelnika Stasińskiego burmistrzowi 
Ludwikowi Ganowiczowi wszyscy udali się do kościoła, gdzie odbyło 
się nabożeństwo, podczas którego podniosłe kazanie wygłosił ks. Stefan 
Piwnicki. Następnie zgodnie z programem złożono wieńce na grobie  

267  50-letni jubileusz konińskie str. ogniowej, „GK” 1924, nr 28, s. 3.
268  Ćwiczenia konkursowe Straży Ogniowych, „GK” 1924, nr 28, s. 3.
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założyciela konińskiej straży Augusta Jansa. Po tym akcie wszyscy prze-
szli do parku, gdzie odczytano sprawozdanie z działalności, które zostało 
„ujęte w jednodniówkę z ilustracjami”. Tam też miał miejsce jeden z naj-
bardziej wzruszających momentów jubileuszu:

Nadzwyczaj wzruszająca scena odbyła się w czasie odznaczenia 
żetonem jedynego weterana będącego czynnym członkiem Straży 
od jej założenia druha Arona Kępińskiego, który wzruszony do łez 
płakał jak dziecko za wyrażone mu uznania za jego 50 letnią pracę 
na polu pożarnictwa. Sędziwemu Jubilatowi składali życzenia 
delegaci innych straży ogniowych jak również przedstawiciele 
władz państwowych i samorządowych269.

Z innych miłych chwil tego dnia 
trzeba podkreślić na przykład przeka-
zanie przez druhów z Turku spe-
cjalnego, pamiątkowego gwoździa do 
sztandaru konińskich strażaków. Takie 
same gwoździe mieli przekazać strażacy 
z Kalisza, ale nie zostały wykonane 
na czas. Warto zauważyć, że zarówno 
kaliska, jak i turecka straż należały do 
najstarszych w Polsce270. W terminie 
nie zostało również zrealizowane za-
mówienie na gwoździe złożone przez 
straż ze Ślesina. W dalszej części odbyło 
się zaplanowane śniadanie dla zaproszo-
nych gości, a pewnym prezentem było 
przyznanie na wniosek starosty przez 
sejmik 10 000 zł dla konińskiej jubilat-
ki271.

269  50-letni jubileusz Konińskiej Ochotniczej Straży Ogniowej, „GK” 1924, 
nr 29, s. 1-2.

270  J. R. Szaflik, Dzieje Ochotniczych…, s. 152-165; T. Olejnik, Towarzy-
stwa ochotniczych straży pożarnych w Królestwie Polskim, Warszawa 1996, s. 
266-269 i 323-324.

271  50-letni jubileusz…, s. 2.

Fot. 19. Specjalna oznaka upa-
miętniająca jubileusz  

konińskiej straży
Źródło: Zbiory Jacka 

Kosińskiego
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O godzinie 16.00 odbyły się zawody w parku miejskim, potem de-
filada i zabawa, która przeciągnęła się aż do północy. Redakcja „Głosu 
Konińskiego” ubolewała jednakże, że nie otrzymała od zarządu straży 
żadnego sprawozdania z pięćdziesięciolecia działalności straży, ani też 
jednodniówki. Nie mogła więc czytelnikom przybliżyć zasług jednostki272.

Rok później, obchody 51. rocznicy utworzenia straży miały już 
skromny charakter. Odbyła się tylko zabawa taneczna w parku273.

10 lipca 1927 r. jubileusz swojego piętnastolecia obchodziła straż 
w Rzgowie. Niestety pogoda nie dopisała i trzeba było ograniczyć 
nieco program uroczystości. Zaczęła się ona jednak o godzinie 11.30 
od powitania przybyłych gości, m.in. prezesa okręgowego Wincente-
go Wodzińskiego i starosty Władysława Cichockiego. Tradycją takich 
uroczystości było oczywiście nabożeństwo, które odprawione zostało 
w miejscowym kościele, po którym wszyscy zebrali się na polance 
obok „budowli miejscowego wójta p. Mroza”274. Odbyły się tam ćwi-
czenia taktyczne, a wszystkie straże wywiązały się „gracko i spraw-
nie”, choć nie do końca wypadły tak jak powinny. Przyczyną tego 
były „puste żołądki braci strażackiej, która od wczesnego śniadania do 
godziny 17-ej była bez posiłku”. Przyjęto to jednak ze zrozumieniem, 
jako służbę publiczną.

Gdyby nie ulewny deszcz, który zniewolił dowództwo do przerwa-
nia rozpoczętej konferencji na temat braków w wykonaniu danego 
zadania, dowiedzielibyśmy się ciekawych wskazówek, od naszego 
Instruktora pożarniczego druha Wiśniewskiego, który sumiennie 
notował wszystkie plusy i minusy czynnych straży. Zapewne po-
szczególni dowódcy straży radzi byli usłyszeć bezstronną krytykę 
fachowca – instruktora, aby w przyszłości sprostać zadaniu. Za ten 
pierwszy krok ćwiczeń taktycznych należy się uznanie inicjatorowi – 
druhowi Naczelnikowi Rejonu275.

272  Tamże.
273  51. rocznica konińskiej straży ogniowej, „GK” 1926, nr 27, s. 4.
274  Warto dodać, że wójt Konstanty Mróz został zamordowany przez NKWD 

w Katyniu, w 1940 r. 
275  Z życia Strażactwa tutejszego okręgu, „GK” 1927, nr 29, s. 3.
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Fot. 20. Uroczystości w Rzgowie przed remizą
Źródło: Kronika Szkoły Podstawowej w Rzgowie

Kiedy pogoda nieco się uspokoiła dokonano dekoracji najbardziej za-
służonych druhów, którzy służyli w jednostce od 15 i 10 lat. Wśród nich 
byli: ks. proboszcz Aleksander Makowski (prezes zarządu), Leon Radzim-
ski, Konstanty Mróz, Wojciech Dobry, Stanisław Buciak, Jan Wojciechow-
ski. Wszyscy wymienieni byli członkami założycielami straży, którzy 
zainicjowali 9 października 1911 r. zabranie założycielskie. Uroczystość 
dekoracji została poprzedzona rysem historycznym rzgowskiej straży, 
który przedstawił Kuczyński – członek zarządu okręgowego. Później 
przemówił jeszcze starosta, który „w pięknych i barwnych słowach zo-
brazował cel i zadania straży ogniowej, jak należy wysoko cenić ten 
skromny mundur strażaka, pod którym bije dzielne serce, pełne poświę-
cenia dla idei, jaką jest służba dla dobra publicznego”. Dodatkowo ude-
korował żetonem ks. proboszcza i innych druhów, którzy byli w straży od 
początku jej powstania. Z kolei prezes zarządu okręgowego dokonał tego 
samego wobec druhów z dziesięcioletnim stażem. W imieniu wszystkich 
wyróżnionych głos zabrał ks. Makowski, dziękując za te zaszczyty. Uro-
czystość, również już tradycyjnie, zakończyła się defiladą. Te elementy 
z punktów programu uroczystości, których nie udało się zrealizować ze 
względu na pogodę, przełożono na następną niedzielę – 17 lipca. Jednym 
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z tych punktów miała być zabawa w lesie dla strażaków276.
Jubileusz dziesięciolecia to dobra okazja do świętowania. Tak też 

uczynili strażacy z Gosławic, którzy 3 czerwca 1928 r. zorganizowali 
uroczystości jubileuszowe połączone z poświęceniem sztandaru oraz 
ćwiczeniami straży rejonu X. Warto podkreślić, że prezesem gosławic-
kiej straży był Mieczysław hr. Kwilecki. Do Gosławic na uroczystości 
ściągnęły zatem straże nie tylko z rejonu, ale także spoza niego. O godz. 
11 przy dźwiękach orkiestry przemieszczono się na plac przy kościele, 
gdzie zbudowany był ołtarz polowy. Nabożeństwo odprawił proboszcz 
ks. Dominik Jędrzejewski. Po jego zakończeniu miał miejsce akt po-
święcenia sztandaru. Wykonany on został w jednej z warszawskich pra-
cowni hafciarskich. Rodzicami chrzestnymi byli: Kazimierz hr. Kwilecki 
i Julia Włodarczykowa, Mieczysław hr. Kwilecki i Janina Przybylska, 
Zygmunt Włodarczyk i Hr. Mieczysławowa Kwilecka, Józef Przybylski 
i wiceprezesowa Sokołowska oraz Władysław Stasiński i Irena Przybyl-
ska. Przymocowali oni sztandar do drzewc, a następnie przybili pamiąt-
kowe srebrne tarcze przekazane od zarządu okręgowego i od druhów ze 
Ślesina. Hrabia M. Kwilecki przekazał sztandar prezesowi okręgowemu 
Wodzińskiemu, a ten wygłosił okolicznościowe przemówienie i wręczył 
sztandar strażakom gosławickim. Chorążym był Jan Jarmuż. Po zakoń-
czeniu ceremoniału zaproszeni goście udali się na obiad do remizy, gdzie 
wygłoszono kilka przemówień i wpisywano się do księgi pamiątkowej277.

W roku 1930 swój jubileusz dwudziestopięciolecia istnienia ob-
chodziła straż w Grabienicach. Fakt ten został odnotowany na łamach 
„Głosu Konińskiego”. Trzeba przyznać, że w tym właśnie roku niewie-
le pisano o działalności poszczególnych jednostek, jednakże ten jubile-
usz nie został pominięty, a opisany został w sposób wyjątkowy, dlatego 
też warto ten zapis przytoczyć w całości, bowiem jego parafraza nie 
odda tego, jak widział i czuł to autor tej relacji.

Tysiącom wielkich myśli, rzuconym na kartę w postaci najśliczniej-
szej naszej poezji przez Lacha-Wieszcza, Ducha Polski, Adama Mic-
kiewicza, nawołujących współbraci do czynów i wysiłków, przy-

276  Tamże.
277 Z życia strażactwa tutejszego okręgu, „GK” 1928, nr 24, s. 1.
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świecała jak meteor wyrocznia wolności. Potężny Duch Wieszcza 
ucieleśnił się w powstaniach narodu o Wolność Ojczyzny w kilku 
etapach. Powstanie listopadowe 1830 r., to oddźwięk narodu pełny 
czynu, na bezpośredni zew ducha Wieszcza. Powstanie stycznio-
we 1863 r., to zew Wieszcza, spotęgowany krwią i prochami bo-
haterów-praojców naszych, złożonych zdawałoby się nadaremnie 
u stóp ołtarza umiłowanej Ojczyzny. Lecz nie! Te prochy, rozsiane 
po wszystkich obszarach kraju, ta krew, przesycająca każdą niemal 
grudkę zagonu Polski, to najchlubniejsza nasza spuścizna, to duma, 
rozpierająca piersi i testament, który chlubnie wypełniliśmy podczas 
nawały wszechświatowej. To droga, prowadząca nas do zatknięcia 
sztandaru Wolnej i Niepodległej Polski, na gruzach haniebnych pa-
miątek ciemiężycieli w roku 1918, przy akompaniamencie opadają-
cych kajdan niewoli, wściekłych zgrzytów rozpasanych najeźdźców 
i westchnień ulgi Orła Białego.
Spłaciliśmy dług więc w lwiej części, wobec prochów smutnej prze-
szłości, przystępując zaś na zew potężny Budowniczego Polski, 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, do pracy spokojnej nad odbudową 
Ojczyzny i przyjmując za hasło „wyścig pracy”, spłacamy resztę.
Popłynęły lata, przekazując historii świetne dorobki i wyczyny. 
Każda najmniejsza miejscowość przystąpiła do szlachetnej rywali-
zacji o lepsze i tworzenia własnej historii.
W ogólnym wyścigu pracy nie została w tyle i wioska, jakich tysiące 
w Polsce, Grabienice.
W dniu 24 sierpnia 1930 roku dreszcz grozy zelektryzował okolice 
wsi Grabienice, skąd płynęły pobudki jakby larum. Natychmiast 
drogi i ścieżynki zaroiły się od serc bijących oczekiwaniem i niepew-
nością. Każdemu przytłaczał piersi jakby kamień, który natychmiast 
po przybyciu do celu opadał, oblicze rozpromieniało, przyjmując bez 
wstydu wobec otoczenia spływające z oczu łzy radości.
Oto cała wieś przybrała wielce odświętną szatę. Na placu przy drzewku 
wolności rzuca się w oczy swym ogromem i precyzją łuk tryumfalny, 
misternie przybrany zielenią, stanowiącą tło napisu: „25 lat Czołem!” 
U stóp zaś budowli stoją wyciągnięte karne szeregi dwustu rycerzy 
św. Floriana, bijących w oczy swą dziarskością i doborem, w błysz-
czących hełmach, których blask, zlewając się, tworzy jak gdyby wąż 
ognisty, harcując i idąc o lepsze z promieniami słońca.
To cały rejon III-ci Rzgowski przybył w liczbie 8 straży, z udziałem 
innych delegacji, by uczcić jubilatkę – Straż Pożarną w Grabienicach, 
która przechodząc różne koleje przez okres swego 25-letniego istnie-
nia, nigdy nie upadała, lecz zawsze zwalczając przeszkody, wyciąga-
ła ramiona po następne mozoły, tarasujące przyszłość świetniejszą.
Właśnie Naczelnicy drużyn raportują Naczelnikowi III-go rejonu Al. 
Orchowskiemu, który następnie z całości składa raport Wojewódz-
kiemu Inspektorowi Poż. Kuli, przybyłemu z liczną delegacją.
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Przy dźwiękach orkiestry cały orszak udał się do miejscowego ko-
ściółka, dla wysłuchania mszy św., którą celebrował specjalnie zapro-
szony założyciel Straży jubilatki, Ks. Kanonik Stawicki, wygłaszając 
również podniosłe okolicznościowe kazanie. Przed rozpoczęciem 
mszy św. przybył do kościoła Starosta Pow. p. Weingarten w towa-
rzystwie sekretarza Sejmiku, p. K. Wesołka i insp. samorządowego, 
p. A. Cieplaka. I znów dziarskie drużyny z jubilatką na czele przy-
były pod łuk tryumfalny w otoczeniu około 2 tysięcy narodu, skąd 
Ks. Proboszcz par. Rzgów Makowski odczytał szlachetny życiorys 
Straży Grabienieckiej, a następnie przemówił p. Starosta pow. Ko-
nińskiego Weingarten, nadając kadrom strażackim cechy głębokiego 
znaczenia w rozumieniu ogólnopaństwowym, poczym osobiście 
dokonał dekoracji zasłużonych członków miejscowej w liczbie 6, 
w tym Prezesa Ks. Kanonika Stawickiego i innych.
Po dokonanej dekoracji przemówił nastrojowo z werwą i tempera-
mentem iście strażackim, Delegat Zw. Woj. Inspektor Pożarniczy 
Kula, a następnie dokonał podziękowania miejscowy Prezes Ks. Ko-
chanowski.
Urządzona defilada wszystkich straży, przy pełnym ognia marszu 
orkiestry Rzgowskiej, wypadła imponująco. Po tak zakończonych 
uroczystościach jubileuszowych, rozpoczął się na specjalnie przygo-
towanym placu konkurs 8 straży, należących do rejonu Rzgowskie-
go z miejscowości: Grabienice, Rzgów, Zastruże, Barłogi, Podbiel, 
Kurów, Zarzew i Święcia. Przeprowadzone konkursowe ćwicze-
nia szkolne i taktyczne, wobec Sądu Konkursowego, Pana Staro-
sty, wszystkich delegacji i kilkutysięcznego tłumu osób, wypadły 
bardzo dobrze, dając dokładny obraz pracy podejmowanej w całym 
rejonie, co w lwiej części przypisać należy zasłużonemu Naczelni-
kowi Rejonu Al. Orchowskiemu i Instruktorowi pożarniczemu J. 
Wiśniewskiemu. Na zakończenie, po przemówieniach krótkich lecz 
pełnych treści: Pana Starosty, Delegata Związku Wojewódzkiego, 
Członków Sądu Konkursowego D-hów Millera i Dr. Popera, wznie-
siono kilka okrzyków na cześć przedstawicieli Władz Rządowych 
i Strażackich, wieńcząc okrzykiem o niemilknącym echu na cześć 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej!278.

10 maja 1931 r. to ważna data w dziejach tuliszkowskiej straży. 
Wtedy – pod patronatem wicewojewody łódzkiego J. B. Rożnieckiego 
– odbyły się uroczystości dwudziestopięciolecia straży. Ich program 
był niezwykle bogaty. Rozpoczynał się o 8 rano, a ostatnim punktem  

278  J. Rode, Niewola – Świt – Wolność, a 25-lecie Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Grabienicach, „GK” 1930, nr 35, s. 2-3.



140

była zabawa, której początek przewidziany był na godzinę 17.00279.  
Na uroczystości te przybyło wielu gości, a wśród nich starosta J. Wein-
garten i inspektor samorządowy A. Cieplak. Obecne były również straże 
z Kalisza, Sieradza, Turku, Konina, Warty, Władysławowa, Rychwała, 
Pyzdr, Grodźca, Goliny i wielu innych. Oczywistą rzeczą była również 
obecność straży z rejonu VI, a więc tuliszkowskiego – z Grzymisze-
wa, Krępy, Wróbliny, Nowego Światu, Tarnowy i Gadowa. Obecni byli 
także naczelnicy rejonów: Miller, Jedyński, Orchowski, Szumiński 
i Kozłowicz. Doliczono się około 400 gości. W czasie nabożeństwa 
kazanie wygłosił ks. Leopold Ciesielski, ten sam, który 25 lat wcześniej 
poświęcił sztandar straży. Na jej zaproszenie przybył do Tuliszkowa 
specjalnie na jubileusz. Po mszy św. dokonano dekoracji strażaków za 
wysługę lat. Zaszczytu tego dostąpili: prezes straży Bolesław Lissow-
ski, wiceprezes Władysław Lesiński, podnaczelnik Stanisław Paproc-
ki, gospodarz Józef Patrzykąt oraz dowódcy oddziałów – Franciszek 
Hanć i Ignacy Kubacki. Oprócz nich jeszcze 16 strażaków. Szczególne 
wyróżnienie przypadło w udziela Bartłomiejowi Patrzykątowi, którego 
jako weterana powstania styczniowego starosta koniński „udekorował” 
Krzyżem Niepodległości z Mieczami280. Kolejnymi punktami uroczy-
stości była defilada, obiad oraz zabawa. Trzeba zaznaczyć, że depesze 
gratulacyjne nadesłały straże z terenu województwa łódzkiego oraz 
kilka z województwa poznańskiego281.

279  Jubileusz straży pożarnej w Tuliszkowie, „GK” 1931, nr 19, s. 3.
280  Była to najwyższa klasa Krzyża Niepodległości i Medalu Niepodległości usta-

nowionych rozporządzeniem prezydenta 29 października 1930 r. celem „odzna-
czenia osób, które zasłużyły się czynnie dla niepodległości Polski”. Jak stanowił 
art. 3 Dekretu – Krzyż Niepodległości z Mieczami przyznawano dla tych, którzy 
walczyli z bronią w ręku o niepodległość ojczyzny przed wojną światową, lub 
poza szeregami armii względnie walką tą kierowali. Zob. Rozporządzenie Pre-
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 października 1930 r. o Krzyżu i Medalu 
Niepodległości (Dz. U. z 1930 r. nr 75, poz. 591).

281  Uroczystość jubileuszowa Straży Pożarnej w Tuliszkowie, „GK” 1931, 
nr 20, s. 1. Warto nadmienić, że wątek jubileuszu, jak również szerzej dzieje 
tuliszkowskiej straży opisał Wit Bryliński. Zob. W. Bryliński, Dzieje Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Tuliszkowie w latach 1906-1945, „Polonia Maior Orientalis” 
2018, t. V, s. 25-46.
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Fot. 21. Dekoracja Bartłomieja Patrzykąta
Źródło: Zbiory Wita Brylińskiego

Dość nietypowy jubileusz obchodziła w 1931 r. straż konińska. 
Świętowała bowiem 57 rocznicę swojego powstania. Obchody te 
odbyły się 5 lipca, a rozpoczęły się nabożeństwem, z kazaniem ojca 
Władysława Antosza – franciszkanina. Następnie na Placu Wolności 
odbyła się defilada, którą prowadziła orkiestra strażacka. Jubileusz 
połączony był z poświęceniem nowego gmachu siedziby konińskich 
druhów. Na śniadaniu prezes J. Kowalski podziękował burmistrzowi 
Ludwikowi Ganowiczowi oraz radzie miejskiej i konińskiemu społe-
czeństwu za wsparcie i materialne, i moralne, a strażakom za ofiarność 
i poświęcenie. Obecne na tych obchodach były również inne straże, 
w tym tuliszkowska282.

Swój jubileusz obchodzili również strażacy z OSP w Ciążeniu. 18 
października 1936 r. świętowali swoje dwudziestopięciolecie. Pogoda 
co prawda nie sprzyjała, ale nie odstraszyła ona gości – przybyły straże 
z sąsiednich miejscowości, ale także organizacje z lokalnego podwór-
ka, jak Związek Rezerwistów czy Polska Organizacja Wojskowa. 

282  Z uroczystości 57-letniej rocznicy Konińskiej Ochotniczej Straży Ognio-
wej, „GK” 1931, nr 28, s. 1-2.
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Władze powiatowe reprezentował Edwin Müller – wiceprezes zarządu 
Oddziału Powiatowego. Po powitaniu gości wszyscy zebrani wraz 
z orkiestrą strażacką udali się do miejscowego kościoła na nabożeń-
stwo. Następnie wszyscy zebrali się na placu przed kościołem, gdzie 
nastąpiły przemówienia. Jako pierwszy głos zabrał druh Müller, a po 
nim proboszcz ciążeński – ks. mjr Zygmunt Przyjemski, który wygłosił 
dłuższe przemówienie. Warto przywołać jego fragmenty:

Strażacy! Dwadzieścia pięć lat mija od chwili tej, kiedy stanęliście 
pod sztandarem św. Floriana. Dwadzieścia pięć lat temu, dzięki 
usilnym staraniom nieodżałowanego syna naszej wioski ś. p. sędziego 
Łodziewskiego, zrzeszeni zostaliście w tej pięknej, za serce chwyta-
jącej organizacji – Straży Ogniowej. Cóż piękniejszego ponad pomoc 
człowiekowi w biedzie, cóż powabniejszego ponad ofiarny ratunek 
w nieszczęściu, cóż potężniejszego ponad walkę ze strasznym ognia 
żywiołem. Ofiara, poświęcenie, miłość – to Wasze hasło, to Wasze 
zawołanie podczas pracy przy ogniu. Ale i poza ogniem winna być 
i była praca dla braci swojej na hasłach tych oparta. Dwadzieścia pięć 
lat to okres olbrzymi w życiu człowieka i niemały w życiu Narodu. 
Przez okres taki, jak w życiu człowieka, tak i w przeżyciach organiza-
cji bywają chwile przykre, to znowu radosne, wypływające z poczu-
cia wypełnionego obowiązku. Na pierwsze rzućmy zasłonę, by nie 
zachmurzać dnia dzisiejszego niemiłymi wspomnieniami, a drugim 
przyjrzyjmy się silnie podczas obchodu jubileuszowego ku pokrze-
pieniu serc naszych,
Praca Wasza podczas 25 letniego istnienia Straży szła w podwójnym 
kierunku – materialnym i duchowym. Bez środków materialnych 
rozpoczynaliście służbę w organizacji. Wysiłkiem swoim i trudem 
zaopatrzyliście się w narzędzia, wybudowaliście remizę, zakupiliście 
kaski i mundury, utworzyliście orkiestrę. Wyporządkowany przez 
Was staw i plac do zabaw obsadzony został drzewami. I drzewa te 
kołysane wiatrem w poszumie swych liści opowiadać będą wnukom 
i prawnukom Waszym o tym staraniu koło piękna wioski naszej. 
Podczas okupacji rosyjskiej wybitną była praca Wasza w zebraniach 
towarzyskich, teatrach amatorskich, w tych jedynie dozwolonych 
sposobach budzenia ducha narodowego. A już koroną wszystkiego, 
że Straż Pożarna Ciążeńska na zew Wodza stanęła do apelu i stała 
się jedną z kadr Polskiej Organizacji Wojskowej, z której powstali 
pierwsi żołnierze polscy.
Strażacy! Na dzisiejszy apel nie stanęło wielu z Was. Gdzie oni? Ciała 
ich spoczywają na cichym cmentarzu naszym, a dusze przed obli-
czem Boga Sprawiedliwości.
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Na baczność! Niech zamilkną usta nasze, a serca wzniosą się w kornej 
modlitwie ku Panu Miłosiernemu za duszę kolegów Waszych. Prze-
wodzą Wam dzisiaj i pierwsze miejsce zajmują Jubilaci, którzy prze-
żyli od początku złą i dobrą dolę organizacji. Wznieśmy, trzykrotnie 
okrzyk: Cześć Im!
W imieniu wszystkich zebranych na pomyślność oraz rozkwit wspania-
ły naszej Straży wznoszę okrzyk: Pożarna Straż Ciążeńska niech żyje283.

W dalszej części uroczystości dh Müller wręczył dyplomy i odznaki 
dwudziestu pięciu lat wysługi. Otrzymali je: Józef Pawela, Andrzej 
Pawela, Walenty Nowak, Stanisław Bombrys, Jan Wróblewski, Józef 
Górecki i Maciej Król. Następnie odbyła się tradycyjna defilada, a po 
niej poczęstunek w remizie. W czasie konsumpcji odczytano również 
depesze gratulacyjne, między innymi od OSP w Słupcy. Zwieńczeniem 
obchodów jubileuszu była loteria fantowa oraz zabawa taneczna284.

Swoje trzydziestolecie obchodziła straż pożarna w Lądku285. Uro-
czystości odbywały się 12 sierpnia 1938 r.286.

Ciekawa uroczystość odbyła się 28 października 1923 r. Przyjęto 
wówczas dwa nowe oddziały strażackie – w Kurowie i Biskupicach – wcho-
dzące w skład Straży Ogniowej Ochotniczej w Rzgowie. Na uroczystości 
tej pojawił się pełen skład zarządu i całego korpusu strażackiego. Obecny 
był również inspektor Dyrekcji Ubezpieczeń. Pisano, że ten październiko-
wy słoneczny dzień był prawdziwym świętem strażackim, świętem „zjed-
noczenia pod wspólnym sztandarem ochrony mienia ludzkiego, dla miesz-
kańców okolicznych wiosek”. Przebieg tej uroczystości był następujący:

O godz. 12 w poł. Korpus Straży w Rzgowie przy dźwiękach własnej 
doborowej orkiestry został sprezentowany przez Komendanta p. Or-
chowskiego przybyłemu Inspektorowi p. Kaczmarskiemu, po czym 
po odebraniu raportu przez tegoż pomaszerowano ze sztandarem 
przez ulice Rzgowa, ażeby w należytym porządku wsiąść na ocze-
kujące furmanki. Malowniczą, barwną wstęgą stał się długi wąż 

283  Jubileusz O. S. P w Ciążeniu, „GK” 1936, nr 44, s. 4.
284  Tamże.
285  Więcej o dziejach OSP w Lądku zob. P. Gołdyn, Trud i chwała strażaka. 

Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Lądku 1908-2008, Tom 1, Lądek 2009.
286  Z Rady Oddz. Pow. Związku Straży Pożarnych, „GK” 1938, nr 35, s. 3.



144

trzydziestu wozów leśnymi drogami, łopocąc na wietrze proporcami 
oddziałów, błyszcząc w słońcu mosiężną łuską hełmów i rozbrzmie-
wając dalekimi echami trąb…
Mieszkańcy Kurowa i Biskupic przybrani świątecznie, tłumnie 
wylegli na spotkanie pod zielenią bramy tryumfalnej odbył się akt 
przejęcia nowych oddziałów, które w ciągu tygodnia wyszkoliły się 
i umundurowały, a teraz oczekują w naprężeniu, z bijącym sercem, 
złączenia się w jedną nierozerwalną gromadę strażacką.
Następnie na błoniu pod wsią Biskupice w kole przeszło 200 straża-
ków i tłumu ludności, krótkimi lecz serdecznymi słowy powitał nowe 
zastępy wiceprezes straży p. Kunicki oraz zabrał głos Inspektor Dy-
rekcji Ubezp. p. Kaczmarski:
„brać strażacka – to karne szeregi tych co w pełni poświęcenia 
czuwają bezinteresownie nad mieniem bliźniego i spieszą tam gdzie 
łuna pożaru zaświeci, straż ogniowa to jednocześnie szkoła dla młod-
szych pokoleń, uczy żyć w gromadzie, uczy poświęcenia i zaprawia 
do życia społecznego, lecząc zgangrenowane rany młodzieży wiej-
skiej zadane przez długie lata wojny”287.

Na zakończenie – zgodnie z tradycją strażacką – odbyła się defilada 
przy dźwiękach orkiestry, a później skromny posiłek. Powstanie tych 
dwóch oddziałów to zasługa komendanta straży rzgowskiej, którym 
w tym czasie był Aleksander Orchowski. To on stworzył 6 oddziałów 
w okolicznych wioskach i szybko „zaprawił” je do walki z pożarami288.

Fot. 22. Defilada rzgowskich strażaków
Źródło: Zbiory Jerzego Orchowskiego

287  Nowe straże ogniowe ochotnicze, „GK” 1923, nr 46, s. 2-3.
288  Tamże, s. 3.
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22 grudnia 1929 r. w Rzgowie odbyła się podniosła uroczystość. 
Miejscowy proboszcz, ks. Aleksander Makowski został uhonorowany 
medalem, który przyznany mu został za zasługi jakie położył przy or-
ganizacji miejscowej straży pożarnej. Listem pochwalnym wyróżniono 
wówczas również Józefa Kunickiego – wiceprezesa OSP w Barłogach. 
Aktu tego dokonał prezes Okręgowego Związku Straży Pożarnych 
pow. konińskiego Wincenty Wodziński. Obecni byli również strażacy 
i liczna publiczność. Nadmienić trzeba, że rzgowska straż powstała 
w roku 1912, a rok później posiadała już swoją orkiestrę. Ksiądz Ma-
kowski zaś był od samego początku (w 1929 r. również) jej prezesem289.

Z kolei ślesińscy strażacy byli jednymi – obok POW, BBWR 
i Strzelca – z inicjatorów mszy świętej w intencji zmarłego biskupa 
Władysława Bandurskiego. Odbyła się ona 7 kwietnia 1932 r.290.

Tylko dwa razy w całych dziejach wydawania „Głosu Koniń-
skiego”, na jego łamach ukazała się informacja o obchodach święta 
patrona strażaków – św. Floriana. Miało to miejsce w 1924 r. Napisano 
wówczas:

Następnego zaś dnia 4 maja Władysławów obchodził święto Św. 
Floriana, patrona Straży Ogniowych, w której to uroczystości wzięły 
udział Ochotnicze Straże Ogniowe z Władysławowa, Milinowa, Po-
lichna i Kun. Po wysłuchaniu Mszy św. i kazania wygłoszonego przez 
Ks. Kanonika Włostowskiego wspomniane straże wymaszerowały do 
figury św. Floriana, gdzie wygłosili przemówienia Naczelnik Straży 
Ogniowej Milinowskiej p. Szczepański, Prezes Straży Ogniowej we 
Władysławowie p. Ludwik Pułaski i Naczelnik Straży Władysławow-
skiej p. D-r. Stranc, po defiladzie Straże odmaszerowały do remizy, 
gdzie odbyła się zabawa291.

W 1938 r. strażacy z Wilczyna „dorocznym zwyczajem” również 
świętowali dzień swojego patrona. Wzięli między innymi udział w na-
bożeństwie, które w intencji straży odprawił ks. J. Markowski292.

289  Niezwykła uroczystość w Rzgowie, „GK” 1930, nr 3, s. 3.
290  Ze Ślesina, „GK” 1932, nr 17, s. 4.
291  Z Władysławowa, „GK” 1924, nr 23, s. 2.
292  Dzień św. Floriana, „GK” 1938, nr 20, s. 3.
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Pod koniec lat trzydziestych hucznie obchodzono również tygodnie 
przeciwpożarowe. W roku 1937 przebieg „Tygodnia Obrony Przeciw-
pożarowej Państwa” na terenie Konina miał być następujący. 4 wrze-
śnia o 10.30 capstrzyk. Kolejnego dnia o 7.00 uruchomienie syren, a na-
stępnie o 9.00 nabożeństwo, zaraz po nim (10.00) defilada. Na 15.00 
zaplanowano koncert orkiestry w parku miejskim oraz kwestę uliczną. 
W następnych dniach miała odbywać się sprzedaż nalepek, odczyty 
w szkołach dotyczące obrony przeciwpożarowej. Na 12 września zapla-
nowano zawody strzeleckie (o godz. 11.00), a na 16.00 ćwiczenia poka-
zowe293.

Obchody „Tygodnia Obrony Przeciwpożarowej” w roku 1938 r. 
w Koninie miały mieć następujący przebieg. Już 4 września strażacy 
z rejonu I mieli się zebrać o godzinie 18, a 20 minut później odbył 
się capstrzyk. O 19.00 wyjechały drużyny do Czarkowa, a o 20 do 
Wilkowa. W dniach między 5 a 8 września prowadzona miała być 
„sprzedaż nalepek i zbiórka ofiar na listy”. 9 września między godziną 
12.00 a 13.00 zaplanowany był marsz drużyn w maskach gazowych. 10 
września o godz. 11.00 alarm i ćwiczenia taktyczne, a 11 września kul-
minacja obchodów, na którą składały się: zbiórka na dziedzińcu straży 
(godz. 8.30), nabożeństwo (9.00), defilada z całym taborem (godz. 
10.00) i wreszcie koncert w parku miejskim, zaplanowany na godzinę 
15.00294.

2. ŚWIĘCENIE SZTANDARÓW

Sztandar jest uważany za symbol jedności społeczności, którą skupia. 
Jak pisał A. Znamierowski, sztandarem określamy weksylium (znak 
z materiału), które zostało wykonane w jednym egzemplarzu. Począt-
kowo sztandary przynależały tylko wojsku, ale od XIX wieku stosują je 
z powodzeniem szkoły czy różne organizacje, w tym również straże295.

293  Program obchodu „Tygodnia Obrony Przeciwpożarowej Państwa” na 
terenie miasta Konina, „GK” 1937, nr 36, s. 2.

294  Program obchodu Tygodnia Obrony Przeciwpożarowej na terenie  
m. Konina, „GK” 1938, nr 36, s. 1.

295  A. Znamierowski, Insygnia, symbole i herby polskie, Warszawa 2003, s. 49.



147

6 czerwca 1927 r. w dziejach królikowskiej straży zapisał się złotymi 
zgłoskami. Tego bowiem dnia poświęcono sztandar. W uroczystości tej 
wzięły udział straże z Białej, Grodźca i Rzgowa – tym ostatnim dwóm to-
warzyszyły orkiestry. O godzinie 11 rozpoczęło się nabożeństwo w miej-
scowym kościele, a podniosłe kazanie wygłosił ks. Wojciech Krupok. 
Następnie poświęcony został symbol jedności strażaków, opisany nastę-
pująco: „przepięknej roboty sztandar, z jednej strony przedstawia na tle 
amarantowym Białego Orła i cyfry 1917-1927, a po drugiej – białej – Ś-go 
Floriana i napis: Na chwałę Bogu i Ojczyźnie – Bliźniemu na pożytek”. 
Po zakończeniu uroczystości w kościele, wszyscy zebrani w takt marsza 
udali się do remizy, gdzie poświęcono jeszcze nową sikawkę. Znów 
głos zabrał ks. proboszcz, który przybliżył dzieła wieszczów. Na koniec 
zachęcał parafian do wstępowania w szeregi straży, aby w ten sposób 
wyrabiali w sobie ducha patriotycznego i chrześcijańskiego. Kolejnym 
mówcą był naczelnik rejonowy Wacław Jedyński, który nakreślił dzie-
sięcioletnią działalność straży w Królikowie. Po przemówieniach na-
stąpiło wbijanie gwoździ (w sumie cztery sztuki) i przekazanie sztan-
daru przez prezesa Wodzińskiego strażakom z Królikowa. Tradycyjnie 
odbyła się defilada, a następnie poczęstunek. O 16 zaś zorganizowana 
została majówka z tańcami i innymi atrakcjami. Relację z tej uroczysto-
ści zakończono stwierdzeniem, że mogłaby ona posłużyć za przykład dla 
innych straży, a to ze względu na „karność” jej organizacji296.

Z kolei 11 września 1927 r. był dużym świętem dla straży pożar-
nej w Biskupicach. Tego właśnie dnia nastąpiło poświęcenie sztanda-
ru dla jednostki. Choć jak to zwykle podczas uroczystości strażackich 
w rejonie III było, znów nie dopisała pogoda i „ulewny deszcz sprawił 
to, że w momencie rozpoczęcia poświęcenia sztandaru, błonia bisku-
pickie opróżniły się”. Mimo tych trudności pogodowych akt został do-
konany przez księdza z Królikowa. 

O godz. 15.30 niebo zajaśniało słońcem i wszyscy zaproszeni 
goście z panem Starostą Cichockim na czele oraz drużyny stra-
żackie, przybyli na błonia dominium Biskupice, gdzie rozpoczę-
ła się druga część uroczystości, a mianowicie: wbijanie gwoździ 

296  Uroczystość strażacka w Królikowie gm. Grodziec, „GK” 1927, nr 24, s. 2-3.
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w drzewce sztandaru. Z prawdziwą przyjemnością oglądamy 
sztandar zaofiarowany Straży Biskupickiej przez Prezesa tejże p. 
Morawskiego. Arcydzieło jednego z zakładów hafciarskich m. Po-
znania – przedstawia: ze strony amarantowej Ś-go Floriana, a ze 
strony białej emblematy strażackie i rok założenie Straży Biskupic-
kiej 1923-1927297.

Rodzicami chrzestnymi byli żona prezesa p. Morawska i starosta 
Cichocki. Prezes zarządu okręgowego W. Wodziński wręczył sztan-
dar naczelnikowi III rejonu A. Orchowskiemu, a ten prezesowi straży 
w Biskupicach – Morawskiemu. Ten z kolei przekazał go naczelniko-
wi – Piwowarskiemu. Druhowie z Grodźca (Kozłowicz) i Królikowa 
(Nowak) upiększyli sztandar „dwoma srebrnymi tarczami z odpowied-
nimi napisami”298.

W 1928 r. straż janowicka należała do jednych z najmłodszych, 
jednakże wykazywała się dużą dynamiką rozwoju. Zawdzięczała to 
energii swojego prezesa – Stanisława Szubińskiego. W ciągu kilku mie-
sięcy była już w miarę dobrze zaopatrzona w sprzęt gaśniczy. Bardzo 
szybko znalazła również fundusze na zakup sztandaru. Uroczystość 
jego poświęcenia została zorganizowana 12 sierpnia 1928 r. Obecne 
były również straże z Brzeźna, Krągoli, Modły, Rumina i Starego 
Miasta. Matką chrzestną była żona Józefa Kowalskiego, prezesa straży 
konińskiej. Aktu poświęcenia dokonał ks. Józef Rosiński – proboszcz 
parafii staromiejskiej. Przekazania strażakom z Janowic dokonał Win-
centy Wodziński – prezes okręgowy. Przy okazji skierował kilka słów 
do strażaków, zachęcając ich do gorliwego pełnienia obowiązków, nie 
tylko jako członków „korporacji strażackiej”, ale także jako obywateli 
państwa polskiego. Pewnym zgrzytem „wywierającym na obecnych 
nader przykre wrażenie” było niepojawienie się na uroczystości drugiej 
matki chrzestnej sztandaru. Nie wiadomo jednakże, któż taki afront 
uczynił druhom ze straży w Janowicach299.

297  Poświęcenie sztandaru Straży Pożarnej w Biskupicach gminy Rzgów, 
„GK” 1927, nr 38, s. 2.

298  Tamże.
299  Z życia Strażactwa, „GK” 1928, nr 33, s. 3.
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12 czerwca 1938 r. zaszczytu poświęcenia własnego sztandaru300 
dostąpiła konińska ochotnicza straż pożarna. Sama uroczystość poprze-
dzona była wielotygodniowymi przygotowaniami, nad którymi czuwał 
specjalnie powołany Komitet Obywatelski, w składzie którego znaleźli 
się przedstawiciele różnych organizacji, związków, stowarzyszeń. Na 
czele owego Komitetu stał starosta Marian Koczorowski, który rów-
nocześnie był prezesem Powiatowego Oddziału Straży Pożarnych. 
W Komitecie Wykonawczym znaleźli się członkowie zarządu koniń-
skiej OSP, z jej prezesem E. Müllerem. W tamtych czasach, a więc 
w dwudziestoleciu międzywojennym, przy okazji święcenia sztanda-
rów czy też różnych elementów wyposażenia strażackiego powoływa-
no rodziców chrzestnych. I nie była to tylko jedna para, ale przynaj-
mniej kilka lub nawet kilkanaście. W przypadku sztandaru konińskiej 
OSP wyglądało to następująco:

Godność rodziców chrzestnych przyjęli J.W.P.: Kaczorowska Sewe-
ryna, Przewodn. Pow. Z. P. O. K.301, Sztark Eugenia-Maria – Konin, 
Lissowska Zofia, Obywatelka Ziemska – Brzeźno, Reymondowa 
Luiza – Konin, Lewandowska Leokadia – Konin, Brzozowska Zofia 
– Konin, D-rowa Kabatowa Bronisława, Przewodnicząca P. W. K.302 – 
Konin, Jellinkowa Irena – Konin, Gen. inż. Taczak Stanisław, Prezes 
Okr. Związku Straży Pożarnych – Poznań, Kula Mieczysław, Inspek-
tor, Okr. Straży Pożarnych – Łódź, Ppłk. WP. Sztark Witold – Toruń, 
Dr Lidmanowski Konstanty, Prezes Rady Pow. Zw. Straży Pożar-
nych – Zagórów, Grętkiewicz Wincenty, Poseł na Sejm i Burmistrz 
m. Konina, Hr. Kwilecki Stanisław, Prezes Zw. Oficerów Rezerwy 
– Dom. Grodziec, Korab-Kowalski Józef, Prezes honor. Straży Po-
żarnych w Koninie303.

300  W artykule poświęconym temu wydarzeniu występuje pojęcie „cho-
rągiew”, jednakże należy mówić o sztandarze, są bowiem pewne różnice. 
Jak podawał Alfred Znamierowski ,„sztandar” jest weksylium wykonanym 
w jednym egzemplarzu, choć de facto sztandary wywodzą się od chorągwi 
z czasów średniowiecznych. Niegdyś były atrybutem wojska, od połowy XIX 
wieku stały się symbolem jedności różnych organizacji i instytucji: szkół, związ-
ków, jak również straży pożarnych (zob. A. Znamierowski, Insygnia, symbole 
i herby polskie, Warszawa 2003).

301  Chodzi o Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet.
302  Przysposobienie Wojskowe Kobiet
303  Poświęcenie Chorągwi Konińskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, „GK” 

1938, nr 25, s. 2.



150

Inicjatywa ta wyszła od rodziny Sztarków – Eugenii Marii, He-
liodora – Konsula RP i Witolda – podpułkownika wojska polskiego, 
którzy w ten sposób wykonali wolę swych zmarłych rodziców – Natalii 
i Daniela Sztarków. Tą wolą było ufundowanie sztandaru dla koniń-
skich strażaków – „symbol idei strażackiej, skupiający ludzi dobrej 
woli, ludzi ofiarnych do pracy dla państwa i społeczeństwa”. W przy-
gotowanie całej uroczystości oczywiście zaangażowani byli wszyscy 
strażacy. Już dwa dni wcześniej rozpoczęto czyszczenie wszelkiego 
sprzętu, zarówno strażackiego, jak muzycznego. Przeprowadzano 
także ćwiczenia próbne samej uroczystości. Nad całością czuwał na-
czelnik Owsiany ze swoim zastępcą R. Jarominiakiem, którzy komen-
derowali swoimi podwładnymi. W prace przygotowawcze włączyły 
się również samarytanki (oddział żeński) – przygotowując między 
innymi stoły i dekorując salę. Całość przygotowań mógł jednakże 
zepsuć deszcz, który zaczął intensywnie padać. Na szczęście okazał się 
być przelotnym. Dzień przed uroczystością odbyły się na dziedzińcu 
straży ćwiczenia strażackie, do których wykorzystano kolorowe ognie. 
Ich przebieg obserwowali między innymi starosta M. Koczorowski, 
Busza – inspektor Okręgowy Związku Straży Pożarnych z Poznania 
i Jellinek – inspektor powiatowy, a także miejscowe społeczeństwo. 
Na zakończenie ćwiczeń przemówienie wygłosili starosta i inspektor 
Busza, wyrażając między innymi podziękowania za ten pokaz, ale rów-
nocześnie podkreślając wysoki poziom wyszkolenia, zarówno męskiej 
jak i żeńskiej drużyny. Szczególną uwagę zwrócono na wyszkolenie 
kobiet, które z powodzeniem będą mogły zająć miejsce mężczyzn 
w przypadku zagrożenia wojną. Wezwano również druhów do nieusta-
wania w wysiłkach na polu pracy strażackiej304.

Główne uroczystości obyły się następnego dnia, tj. 12 czerwca 1938 r.  
O 7 rano odegrana została pobudka, a później nastąpiły powitania 
gości, delegacji. O 11.00 wszyscy wymaszerowali do kościoła parafial-
nego (konińska fara) na nabożeństwo, w którym udział wzięły władze 
państwowe, samorządowe i przedstawiciele organizacji społecznych.

304  Tamże.
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Z kościoła poczty sztandarowe na czele z orkiestrą, oddziały straży 
oraz organizacje w zwartych szeregach udały się na Plac Wolności 
przed gmach starostwa, gdzie nastąpiło poświęcenie chorągwi stra-
żackiej. Poświęcenia dokonał ks. prefekt Dudek, wygłaszając oko-
licznościowe przemówienie. Po czym nastąpiło wbijanie gwoździ 
przez rodziców chrzestnych, przedstawicieli organizacji i zaproszone 
osoby. Dalszym punktem programu było złożenie przysięgi przez 
Naczelnika Straży p. Owsianego, którą odebrał Pan Starosta Pow. 
Następnie Pan Starosta wręczył p. Józefowi Korab-Kowalskiemu 
dyplom honorowego prezesa K.O.S.P.305.

W dalszej części nastąpiło dekorowanie medalami. I tak srebrny 
Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał Filip Gusiew. Medale 
brązowe otrzymali wówczas: Wacław Dębiński, Stanisław Leśniewski, 
Stefan Przybyłowski, Kazimierz Strugliński i Wincenty Wiatrowski. Na-
tomiast za wysługę lat: Stanisław Zwoliński, Kazimierz Strugliński, Józef 
Kiełducki, Stanisław Gielewski, Józef Białkowski, Władysław Białkow-
ski, Marceli Nowicki, Mieczysław Przybysławski, Stefan Hyży, Mieczy-
sław Dzióbczyński, Jan Białek, Władysław Roszak, Zygmunt Podemski, 
Franciszek Szymański, Wincenty Kiełducki, Jan Andrzejewski i Alek-
sander Przybysławski. Potem odbyła się „wspaniała defilada licznych 
pocztów sztandarowych”, w której udział wzięły też oddziały strażackie 
i organizacje od wojskowych (byłych wojskowych) do młodzieżowych. 
Ową defiladę przyjął starosta w asyście rodziców chrzestnych sztandaru. 
Ostatnim punktem uroczystości był wspólny obiad, który zorganizowano 
w sali kina „Łuna”. W jego trakcie wygłaszano przemówienia, dziękując 
między innymi fundatorom za tak cenny dar. Głos zabrał również puł-
kownik Sztark, który między innymi wspomniał o działalności swojego 
ojca w konińskiej straży. W czasie obiadu przygrywała orkiestra strażacka 
L. Borucińskiego. Przy okazji dziennikarz „Głosu Konińskiego” napisał:

Należy zaznaczyć, że Straż Konińska poza strażą w Kaliszu i Często-
chowie jest jedną z najstarszych w b. kongresówce, bowiem istnieje od 
1871 r. Pierwszy sztandar ufundowano w 1874 r. Sztandar ten został 
przez władze moskiewskie skonfiskowany, dopiero po kilku latach na 
usilne zabiegi i interwencje obywateli i osób wpływowych został Straży 
zwrócony. Członkowie straży brali nie tylko udział w akcji ratowniczej, 

305  Tamże.
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ale gorąco propagowali ideę wyzwolenia Ojczyzny, biorąc czynny 
i żywy udział w akcji niepodległościowej Państwa Polskiego306.

Warto w tym miejscu nadmienić, że Józef Szaflik w publikacji po-
święconej dziejom ochotniczych straży pożarnych nie wymienia Konina 
wśród najstarszych jednostek. Owszem, jeśli chodzi o byłą Kongresów-
kę to najstarszą była ta w Kaliszu, potem w Częstochowie, a na trzecim 
miejscu jest Turek. W pozostałych siedemnastu wymienionych brak jest 
Konina. Prawdopodobnie jest to wynikiem jakiegoś przeoczenia, bowiem 
ten długi rodowód konińskiej straży potwierdza jednak T. Olejnik307.

Do podobnej uroczystości przygotowywała się jednostka OSP 
w Kawnicach. Na 11 września 1938 r. (a więc na zwieńczenie obchodów  
„Tygodnia Obrony Przeciwpożarowej”) zaplanowano poświęcenie sztan-
daru strażackiego, a przy okazji również nowo wybudowanej remizy. Jako 
że była to najstarsza wiejska straż na terenie powiatu konińskiego, to spo-
dziewano się, że będzie to „wielki zjazd straży pożarnych i organizacji 
bratnich”308.

Fot. 23. Poświęcenie sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawnicach
Źródło: Zbiory OSP w Kawnicach

306  Tamże.
307  J. R. Szaflik, Dzieje ochotniczych…, s. 152-165; T. Olejnik. Towarzy-

stwa…, s. 238, 275-276.
308  Poświęcenie chorągwi strażackiej, „GK” 1938, nr 35, s. 3.
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Wraz z poświęceniem sztandaru obchodzono również jubileusz 60-
lecia powstania jednostki. O godzinie 9.30 przed nową remizą ustawiły 
się w szeregu wszystkie przybyłe na tę uroczystość straże. Dowódz-
two nad nimi przejął naczelnik rejonu – Stanisław Szumiński, a raport 
odebrał starosta – M. Koczorowski. Następnie odbyło się nabożeństwo 
w miejscowym kościele i poświęcenie sztandaru i remizy. Aktu tego 
dokonał proboszcz kawnicki – ks. Urban, który wygłosił okoliczno-
ściowe przemówienie. Wstęgę przeciął starosta koniński, który również 
wygłosił przemówienie, podkreślając zasługi strażaków, w czasie 
niewoli i walki z okupantem, a także w gaszeniu pożarów. Odczytano 
akt erekcyjny i poczęto wbijać gwoździe w drzewce sztandaru. Dalej

Pan Szumiński złożył sprawozdanie z budowy remizy, z którego 
wynika, że jeszcze w 1936 r., z inicjatywy p. Kulczyńskiego Kazimie-
rza, miejscowego nauczyciela i prezesa Straży oraz Piotra Ratajczyka, 
naczelnika – powstała myśl pobudowania remizy dla Straży Pożar-
nej. Rzucona inicjatywa spotkała się z uznaniem miejscowych oby-
wateli, którzy natychmiast przystąpili do pracy, gromadząc materiał 
budowlany i zdobywając fundusze. Wprawdzie wielkim wysiłkiem, 
bo kosztem kilkunastu tysięcy złotych pobudowano piękny gmach, 
który będzie służył do odbywania zgromadzeń, urządzania kultural-
nych i godziwych imprez, a część jego przeznaczona zostanie na spół-
dzielnię mleczarską. To też miejscowi obywatele z p. Ratajczykiem 
na czele z dumą przyglądali się swemu dziełu, jakiego dokonali w tak 
krótkim czasie309.

Uroczystości zakończyły się defiladą, którą podziwiały rzesze zgro-
madzonych mieszkańców nie tylko Kawnic. Odbierał ją starosta M. 
Koczorowski, a asystowali mi dwaj najstarsi druhowie – Tomasz Brze-
ziński i Wincenty Zielewski. Trzeba podkreślić, że obaj byli członka-
mi OSP w Kawnicach od momentu jej założenia, a więc od 1877 r. 
Uroczystości zakończyły się obiadem i zabawą taneczną310. De facto 
– jak podaje T. Olejnik – straż kawnicka oficjalnie powstała dopiero  
w roku 1883, tak przynajmniej wynika z materiałów źródłowych311. 

309  Podniosła uroczystość strażacka w Kawnicach, „GK” 1938, nr 38, s. 3.
310  Tamże.
311  T. Olejnik, Towarzystwa…, s. 41, 63, 87.
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Skąd zatem ta rozbieżność? Otóż zebranie założycielskie mogło odbyć 
się w 1877 r., jednakże oficjalną działalność straż mogła rozpocząć 
dopiero po zatwierdzeniu statutu przez władze zaborcze, te zaś nie 
kwapiły się z takimi decyzjami. Często mijało kilka lat, zanim statut 
został zatwierdzony i straż rozpoczynała swoją aktywność. Tak mogło 
być również w przypadku Kawnic.

Fot. 24 i 24 a. Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawnicach  
poświęcony w 1936 r.

Zdjęcia wykonane przez autora

Fot. 25 i 25a. Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Gizałkach  
poświęcony w 1938 r.

Zdjęcia wykonane przez autora
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4 września 1938 r. w Gizałkach odbyła się również uroczystość 
związana z poświęceniem chorągwi dla miejscowej jednostki OSP. 
Aktu tego dokonał ks. dr Kiszkurno, proboszcz parafii w Szymanowi-
cach, który równocześnie wygłosił przemowę, podkreślając to, czym 
jest działalność strażaka-obywatela. Dużej rangi temu wydarzeniu 
nadał fakt, że ojcem chrzestnym sztandaru zgodził się być ówczesny 
premier Sławoj Felicjan Składkowski. Przekazał on nawet strażakom 
100 zł, które oni przeznaczyli na „zapoczątkowanie budowy remizy”312. 
Sztandar ten zachował się do dziś, a na drzewcach przytwierdzony jest 
nadal gwóźdź od premiera Składkowskiego.

Fot. 26. Gwóźdź do sztandaru OSP w Gizałkach ofiarowany  
przez premiera Składkowskiego
Zdjęcie wykonane przez autora

312  Uroczystość strażacka w Gizałkach¸ „GK” 1938, nr 37, s. 2.
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3. OBCHODY ŚWIĄT PAŃSTWOWYCH

W okresie dwudziestolecia międzywojennego nie było w zasadzie 
żadnej uroczystości o charakterze państwowym, w której nie uczestni-
czyłyby ochotnicze straże pożarne. Były one organizowane niezależnie 
od opcji politycznej w danym momencie rządzącej krajem.

Fot. 27. Zastępy strażaków wśród witających  
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koninie

Źródło: Zbiory Jerzego Orchowskiego

W roku 1925 strażacy zostali zobowiązani do udziału w obchodach 
uroczystości 3 Maja. Skierowano do nich specjalną odezwę następują-
cej treści:

Pow. Komitet Obchodu 3-go Maja wzywa wszystkie Ochotnicze 
Straże z tych miejscowości, w których nie będzie urządzany pochód 
w dniu 3 Maja, aby wzięły udział w pochodzie i uroczystości urządza-
nej w Koninie. Zgłaszać się należy do Instruktora Straży Ogniowych 
p. Inspektora Kaczmarskiego313.

313  Baczność strażacy!, „GK” 1925, Dodatek Nadzwyczajny, bp.
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Spoza Konina zgłosiły się jednostki z Brzeźna i Starego Miasta. De-
filowały one w pochodzie obok konińskiej straży314.

Strażaków nigdy nie brakowało na tych i tego typu, podobnych uroczy-
stościach. Na przykład w 1927 r. konińska straż wraz z gosławicką brała 
udział właśnie w obchodach rocznicy 3 Maja. Towarzyszyły im również 
orkiestry. Po rozwiązaniu pochodu, który z tej okazji przeszedł ulicami 
Konina, orkiestra strażacka z Gosławic urządziła koncert na Rynku, a ko-
nińska odgrywała w czasie akademii hymn narodowy315. Orkiestra stra-
żacka przewodziła również pochodowi zorganizowanemu w Ratyniu. 
W zasadzie nawet dwie orkiestry, bo z Lądku i Sługocina316. O obchodach 
w Kramsku już od dziewiątej rano informowała orkiestra strażacka, ma-
szerująca ulicami miejscowości i wygrywająca wesołe, radosne melodie. 
Obecna była również przy pozostałych punktach obchodów317.

W zasadzie uroczystości patriotyczne obchodzone w Koninie bez 
udziału orkiestry strażackiej czy chóru strażackiego były nie do po-
myślenia. Tak również było w roku 1933. 3 maja chór odśpiewał kilka 
pieśni, a o godz. 16.00 odbył się koncert w parku miejskim318.

Z kolei w tym samym roku podobne obchody w Sławsku zostały zaini-
cjowane przez naczelnika II rejonu – Kazimierza Millera. Działo się to we 
współpracy z kierownictwem szkoły powszechnej. W programie znalazły 
się: nabożeństwo, akademia i pochód. W obchodach udział wzięły straże 
należące do II rejonu – Sławsk, Barłogi, Branno, Osiecza i Zastruże. Ostat-
nim elementem były ćwiczenia w wykonaniu wymienionych straży319.

Poza 3 Maja strażacy ochotnicy aktywnie włączali się też w obchody 
kolejnych rocznic odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada 
1930 r. jeden ze strażaków kramskiej OSP o godz. 8.00 odegrał z wieży 
kościelnej „Rotę”. Chwilę później spod remizy strażackiej w kierun-
ku kościoła ruszył pochód prowadzony przez orkiestrę strażacką.  

314  Święto 3-go Maja. Obchód w Koninie, „GK” 1925, nr 19, s. 2.
315  Obchód Święta 3-go Maja w Koninie, „GK” 1927, nr 18, s. 1.
316  Obchód 30go Maja w Ratyniu, „GK” 1927, nr 20, s. 2.
317  Kramsk, „GK” 1927, nr 21, s. 2-3.
318  Dzień święta narodowego w Koninie, „GK” 1933, nr 19, s. 2.
319  Święto 3-go Maja w Sławsku, „GK” 1933, nr 21, s. 4.



158

Po nabożeństwie wszyscy wrócili do remizy, gdzie wygłoszonych 
zostało kilka przemówień i wyrecytowano kilka wierszy. Kolejnym 
punktem tej uroczystości było odczytanie przez naczelnika straży – 
Miastkowskiego rozkazu Zarządu Głównego Związku Straży Pożar-
nych RP, wzywającego strażaków do poparcia Bezpartyjnego Bloku 
Współpracy z Rządem (BBWR). Przyjęto to „z wielkim aplauzem”, 
a także uchwalono rezolucję, której treść była następująca:

My, mieszkańcy gmin: Kramsk i Wysokie wraz ze Strażą Pożarną 
rejonu VIII, wszystkimi instytucjami i organizacjami, w dniu 11 
listopada 1930 r. zebrani po nabożeństwie z okazji święta narodo-
wego, po wysłuchaniu przemówień o nowych zakusach niemiec-
kich na całość granic naszej ukochanej Ojczyzny, jak najgoręcej 
i najenergiczniej protestujemy przeciwko takowym i że gotowi je-
steśmy, jak jeden mąż, stanąć w potrzebie pod rozkazami Wodza 
Narodu Marszałka Polski, Józefa Piłsudskiego i ślubujemy Ojczy-
zny, każdej piędzi ziemi, tak obficie krwią naszych bohaterów zro-
szonej, bronić aż do ostatniej kropli krwi, do ostatniego tchu. Tak 
nam dopomóż Bóg!320.

320  Z Kramska, „GK” 1930, nr 47, s. 3-4.

Fot. 28. Uroczystości z udziałem strażaków w Rychwale
Źródło: Urząd Miasta w Rychwale 
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Strażacy brali udział w wielu uroczystościach o charakterze patrio-
tycznym czy ogólnokrajowym. Do takich z pewnością należały obchody 
imienin Marszałka Piłsudskiego. Na przykład w 1932 konińscy strażacy 
odegrali hejnał z wieży na remizie, wzięli udział w defiladzie, a orkiestra 
strażacka była obecna niemal we wszystkich punktach zaplanowanego 
programu321. Podobnie było w innych miejscowościach, między innymi 
w Pyzdrach322.

W Sławsku strażacy połączyli siły z nauczycielami i wspólnie zorgani-
zowano uroczysty obchód imienin Marszałka Piłsudskiego. Już o 7.30 stra-
żacka orkiestra odegrała pobudkę, a potem odbyło się nabożeństwo. Reszta 
uroczystości odbywała się w remizie „wypełnionej po brzegi”323. Również 
strażacy z Lądku i Dolan włączyli się w te obchody, które zorganizowano 
właśnie w Lądku. Lądkowscy druhowie razem z miejscową szkołą urzą-
dzili akademię. Przygrywała oczywiście orkiestra strażacka324.

W obchody imienin Marszałka Piłsudskiego strażacy włączyli się 
również w roku 1934. Na przykład w Lądku zostały one zainicjowane 
właśnie przez strażaków:

Dzień Imienin Pana Marszałka w tym roku wypadł imponująco. 
W przeddzień imienin z inicjatywy naczelnika miejscowej Straży, 
druha W. Orchowskiego został urządzony t.zw. capstrzyk po ulicach 
osady przy płonących pochodniach i dźwiękach orkiestry strażackiej, 
w którym wzięły udział miejscowy Związek Strzelecki, Orlęta, Straż 
Pożarna, dzieci szkolne i dużo publiczności325.

Strażacy z Lądku, Dolan i Sługocina obecni byli również na głów-
nych uroczystościach, które odbyły się 19 marca 1934 r. Straże te brały 
udział – wraz z innymi organizacjami – w defiladzie, którą poprowa-
dził naczelnik rejonu – dh K. Frankiewicz326. Podobnie było w Skulsku, 

321  Z obchodu uroczystości imienin Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego 
w Koninie, „GK” 1932, nr 13, s. 2.

322  Z Pyzdr, „GK” 1932, nr 14, s. 2.
323  Ze Sławska, „GK” 1932, nr 14, s. 4.
324  Obchody uroczystości imienin Marsz. Piłsudskiego w Lądku, „GK” 1932, 

nr 18, s. 3.
325  Imieniny Pana Marszałka Piłsudskiego w Lądku, „GK” 1934, nr 14, s. 2.
326  Tamże.
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gdzie orkiestra strażacka przygrywała podczas całych uroczystości327. 
W Rychwale orkiestra strażacka przewodziła pochodowi mieszkańców, 
który miał liczyć prawie 2000 osób (w tym oczywiście również stra-
żacy)328. Ślesińska i „okoliczne” straże brały udział w takich samych 
uroczystościach w Ślesinie329.

Fot. 29. Defilada z okazji 11 listopada w Kleczewie, w 1934.
Źródło: Zbiory Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie

Również konińska straż zaangażowała się w organizację uroczysto-
ści imienin Marszałka Piłsudskiego w 1935. Jej staraniem zaplanowana 
była na godzinę 20.00 18 marca akademia, w programie której miało być 
przemówienia Michała Kozłowskiego – instruktora oświaty pozaszkol-
nej, występ chóru straży oraz projekcja filmu Prywatne życie Marszałka. 
Następnie orkiestra strażacka miała odegrać kilka utworów330. W następ-
nym numerze „Głos Koniński” relacjonował tę akademię tak:

327  Ze Skulska, „GK” 1934, nr 14, s. 3.
328  Obchód uroczystości imienin Pierwszego Marszałka i Budowniczego 

Polski Józefa Piłsudskiego w Rychwale, „GK” 1934, nr 15, s. 2.
329  Dzień Imienin Pierwszego Marsz. Polski J. Piłsudskiego w Ślesinie, 

„GK” 1934, nr 15, s. 2.
330  Program obchodu uroczystości Imienin Pierwszego Marsz. Polski Józefa 

Piłsudskiego w Koninie, „GK” 1935, nr 11, s. 3.
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O godz. 20-ej w sali kina „Łuna” odbyła się akademia popularna 
urządzona staraniem Konińskiej Straży Ogniowej. Na akademii byli 
obecni niektórzy przedstawiciele urzędów państwowych i samorzą-
dowych Związków, Stowarzyszeń na czele ze starostą pow. p. M. Ko-
czorowskim. Program akademii obejmował: przemówienie p. mag. 
Kozłowskiego, inst. oświaty pozaszkolnej „Czym jest dla Państwa 
Polskiego Marszałek Józef Piłsudski”, występy chóru Str. Konińskiej, 
występ solowy p. Krupnikowej, która odśpiewała trzy piosenki, zaś 
solo na skrzypcach wykonał O. Gabrylewicz, przy akompaniamen-
cie Dunina (juniora). Kilka utworów muzycznych wykonała orkiestra 
Straży. Na zakończenie wyświetlono film p. t. „Prywatne życie Mar-
szałka”. Publiczność wypełniła salę po brzegi331.

12 maja 1935 r. zmarł Marszałek Józef Piłsudski. Niemal w całym 
kraju organizowane były uroczystości żałobne. Również w Koninie 
i na terenie powiatu takie się odbyły. Co zrozumiałe nie mogło w nich 
zabraknąć druhów z ochotniczych straży pożarnych. Z miasta i powiatu 
kilku strażaków pojechało na uroczystości pogrzebowe do Krakowa, 
wśród nich m.in. Leonard Kurowski, Stanisław Leśniewski, Gustaw 
Owsiany332. W Grodźcu na przykład strażacy pełnili wartę przy pustej 
trumnie, którą wystawiono w miejscowym kościele333. W Rychwale 
strażacy pełnili wartę przy ustrojonym w kwiaty katafalku334. Podobnie 
było w innych miejscowościach powiatu konińskiego.

W 1937 r. wilczyńscy strażacy, aby uczcić kolejną rocznicę odzy-
skania przez Polskę Niepodległości, zorganizowali czterogodzinne 
ćwiczenia. Odbyły się one zaraz po defiladzie335.

Kończąc powyższe rozważania, warto zwrócić uwagę na fakt, że 
oprócz świąt państwowych były również inne uroczystości, w których 
brały udział straże pożarne. Przykładem może być ta z września 1921 r.,  
kiedy to Konin odwiedził biskup włocławski – Władysław Krynicki. 

331  Konin w dniu Imienin Wodza Narodu, „GK” 1935, nr 12, s. 1.
332  Delegacja społeczeństwa pow. konińskiego na pogrzebie ś.p. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w Krakowie, „GK” 1935, nr 21, s. 3.
333  Z żałobnych dni w Grodźcu, „GK” 1935, nr 21, s. 3.
334  Przebieg uroczystości żałobnych w Rychwale, „GK” 1935, nr 22, s. 3.
335  Czyn w Dniu Niepodległości, „GK” 1937, nr 47, s. 5.
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Jednym z elementów jego pobytu w mieście było spotkanie z organi-
zacjami, na którym nie zabrakło strażaków konińskich. Przybyli oni – 
podobnie jak inne organizacje (Stowarzyszenie Robotników Chrześci-
jańskich „Warta” i Towarzystwo Wioślarskie) – ze swoim sztandarem. 
Biskupa wchodzącego na salę powitała orkiestra strażacka, a naczel-
nik Władysław Stasiński wygłosił przemówienie powitalne, w którym 
między innymi zaznaczył, że obecne sztandary są „wyrazem służby 
dla kościoła i Ojczyzny”. Biskup w odpowiedzi zachęcał do wspól-
nej pracy, po czym rozmawiał z każdą organizacją, dopytując o dzieje, 
o sztandary czy nawet odznaki336.

Fot. 30. Straż wilczyńska jeszcze przed połączeniem powiatów (1931 r.)
Źródło: Zbiory Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczynie

Były też smutne momenty w dziejach straży powiatu konińskie-
go. Do takich z pewnością można zaliczyć informacje o pogrzebach 
druhów poszczególnych jednostek. Na przykład w roku 1936 „Głos 
Koniński” donosił o uroczystościach pogrzebowych w Wilczynie.

336  Pobyt Pasterza w Koninie, „GK” 1921, nr 15, s. 1.
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Dnia 23 lutego [1936 r.] odbył się pogrzeb na cmentarzu parafialnym 
w Wilczynie ś.p. Jana Krzyżanowskiego z Wilczogóry, komendan-
ta 2-go oddz. O.S. Pożarnej. W pogrzebie brała udział O.S. Pożarna 
z Wilczyna wraz z orkiestrą. Nad trumną przemówił naczelnik Straży 
K. Przybylski, żegnając druha, a orkiestra zagrała marsza pogrzebo-
wego337.

24338 sierpnia 1936 r. pochowano w Wilczynie Józefa Rosińskie-
go, strażaka z długoletnim stażem. Był on współzałożycielem straży, 
która powstała w 1904 r. W uroczystości pogrzebowej udział wzięli 
strażacy z miejscowej jednostki, a ostatniej posługi udzielił zmarłemu 
ks. J. Markowski. Orkiestra strażacka na zakończenie odegrała utwór 
– W mogile ciemnej339.

337  Z żałobnej karty, „GK” 1936, nr 9, s. 3.
338  W tekście pojawił się tzw. chochlik drukarski i wpisano liczbę 34.
339  Pogrzeb druha strażaka, „GK” 1936, nr 36, s. 2.
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VI. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-
-OŚWIATOWA

Straż pożarna zarówno dzisiaj, jak i w międzywojniu to nie tylko ga-
szenie pożarów, walka z żywiołami, ale to także działalność kulturalno-
-oświatowa. Na terenie Konina i powiatu konińskiego wielkim jej propa-
gatorem był M. Kozłowski. Niejednokrotnie wypowiadał się na ten temat 
na łamach „Głosu Konińskiego”, najczęściej przy okazji „Tygodnia Prze-
ciwpożarowego”. Tak było również w 1936 r., kiedy to zwrócił uwagę 
na pracę kulturalno-oświatową w strażach. Pisał między innymi, że było 
zaszczytem być strażakiem, a naczelnikiem to już szczęście, bowiem straż 
była też często na wsi jedyną organizacją społeczno-oświatową. Ale tak 
było według niego przed I wojną światową, a po jej zakończeniu:

W odrodzonej Rzeczypospolitej oddziały Straży Pożarnej często za-
pominały (a i teraz tu i ówdzie też się zdarza) o tym, że wśród wielu 
organizacji społecznych wyróżniły się (i wyróżniają się najbardziej 
społeczną postawą. Bronią bowiem z całym poświęceniem i często sa-
mozaparciem się – zagrożonego mienia bliźniego, który może w pocie 
czoła i z pracy rąk doszedł do własnej chudoby lub gospodarstwa.
Ta ideowa postawa oddziałów Straży Pożarnej musi wrócić tam, 
gdzie jej dziś nie ma. Nie wyobrażam sobie istnienia (nawet w ciągu 
24 godzin) takiej komórki Straży Pożarnej, która by do pożaru 
śpieszyła nie na głos trąbki alarmowej, lecz dopiero po... uprzednim 
poczęstunku. Tu i owdzie zasłyszane wypadki tego rodzaju chyba już 
nigdy nie powtórzą się. Jednostki o podobnym postępowaniu bowiem 
same przekreśliłyby swe miana strażaków. Dzielność fizyczna strażaka 
musi iść w parze z jego dzielnością duchową – z jego postawą pełno-
wartościowego członka organizacji.
I jeszcze jedno. Jeżeli chcemy, by Straż Pożarna, nawiązując do swej 
pięknej tradycji wsi czy miasteczka, stała w rzędzie, a może nawet 
i przodowała dzisiejszym organizacjom społecznym, to zachodzi 
wtedy potrzeba gruntownej zmiany na lepsze. Wtedy: trzeba, żeby 
członkowie nie rozprawiali ciągle o polityce, bo jak się gdzieś zapali, 
a oni nie pójdą do pożaru, to ogień rozszerzy się i może ogarnie i ich 
domostwa – wtedy mądry Polak po szkodzie.
Za dużo słyszy się nieraz o tym ciągiem rozprawianiu o polityce, za 
mało znać wyników istotnej i społecznej pracy kulturalno-obywatel-
skiej w oddziałach.
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Członkowie-strażacy (zwłaszcza na wsi) nigdy nie zasłużą się dobrze 
swej organizacji, jeżeli choćby najmniejszym uchybieniem przynoszą 
ujmę i obniżają powagę siebie samych. A nie tylko uchybieniem, ale 
wprost zbrodnią społeczną staje się fakt, że pieniądze z tak wielkim 
trudem zebrane z przedstawienia, zostały obrócone na... wódkę dla 
siebie samych. Zebrane grosze społeczne muszą być przeznaczane 
tylko na cele społeczne o najwyższym natężeniu moralnym, muszą 
przyczynić się do pomnażania dorobku czynów o użyteczności dla 
ogółu, (remiza, dom ludowy, biblioteka, świetlica, szkoła, radiood-
biornik dla wsi, ochronka, przytułek dla starców, narzędzia pożar-
nicze i t. d.), a na własne przyjemności przeznaczać ich nigdy nie 
wolno, bo to są pieniądze, które dała ręka ludzka na cele szlachetne, 
odmówiwszy sobie może nawet zaspokojenia jakiejś własnej potrze-
by lub potrzeby swych dzieci340.

Postraszył, że jeśli zdarzą się takie przypadki, że pieniądze ze 
zbiórek społecznych zostaną przeznaczone na konsumpcję alkoholu, 
to winni takich czynów zostaną z imienia i nazwiska wymienieni na 
łamach „Głosu Konińskiego”. Uważał również, że „Tydzień Przeciw-
pożarowy” jest najlepszą okazją do „dźwignięcia wsi czy miasteczka 
na wyższy poziom kulturalny i obywatelski”. A właśnie straże powinny 
się w tym wykazać najlepiej341.

Nie zapominano o świetlicach strażackich. Z okazji „Tygodnia 
Obrony Pożarowej” w roku 1937 r. M. Kozłowski pisał o nich jako 
o ogniskach pracy oświatowej i obywatelskiej. Oczywiście podkre-
ślał zasługi OSP w odbudowie państwa polskiego. Uważał, że straż 
wyrabia w swych członkach najlepsze wartości, takie jak: odwagę 
i czynną pomoc. Ale dla niego dzielny strażak to oświecony strażak, 
który korzysta z dorobku nauki i kultury, który tę kulturę również 
pomaga szerzyć. Uważał, że przede wszystkim na wsi strażacy, szcze-
gólnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy mają mniej pracy, powinni 
podnosić swoją wiedzę, zadbać o swój umysł. Ale wiedział równocze-
śnie, że ku temu potrzebne są odpowiednie warunki, stąd też pisał:

340  M. Kozłowski, Praca kulturalno-oświatowa w Straży Pożarnej, „GK” 
1936, nr 36, s. 1.

341  Tamże.
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Jest wiele remiz na terenie naszego powiatu, a mało świetlic strażackich. 
Byłoby bardzo wskazanym, ażeby przy każdej budowie nowej remizy 
przewidziano z góry osobny (mniejszy) pokój na świetlicę z piecem do 
ogrzania w porze zimowych zebrań w świetlicy. Już posiadanie takiego 
małego pokoju da możność urządzenia własnej lub międzyorganiza-
cyjnej świetlicy, będzie przyciągać członków i sympatyków, zwłaszcza 
gdy biblioteka (wypożyczanie książek) lub czytelnia (gazet i czaso-
pism) oraz własny radioodbiornik zagoszczą w świetlicy342.

Był przekonany, że taka działalność zmniejszy, a w końcu zlikwidu-
je również analfabetyzm wśród strażaków. 

Tak, jak przy poborze do wojska, tak strażak – analfabeta lub powrotny 
analfabeta musi raz na zawsze zniknąć, a miejsce jego by zajął on sam, 
ale już jako strażak, co zapisał się na kurs dokształcający, ukończył go 
i zdobył największy skarb: umiejętność czytania, pisania i rachowania.
Strażacy-analfabeci! Nie martwcie się, że jesteście analfabetami do-
rosłymi, lecz sami starajcie się o organizowanie kursów w swych 
oddziałach lub przy szkole, a przede wszystkim po ukończeniu tych 
kursów dużo czytajcie w świetlicach o rosnącej w siły mocarstwowe 
naszej Ojczyźnie-Polsce i o świecie całym343.

Uważał, że to właśnie w takich świetlicach powinna toczyć się rze-
telna praca oświatowa, a nie w zakopconych szynkach czy sklepach. 
Wyobrażał sobie, że jak w oknach takiej strażackiej świetlicy rozbły-
śnie światło, to będzie sygnałem dla strażaków, aby się stawili i korzy-
stali z dobrodziejstw oświaty.

1. ORKIESTRY

Gdy analizuje się przebieg wielu uroczystości o charakterze pań-
stwowym czy religijnym, które organizowano w wielu miejscowo-
ściach ówczesnego powiatu konińskiego, bardzo często pojawia się 
wzmianka o udziale w nich orkiestry OSP. Często szła ona na czele 
pochodu, defilady. Innym razem przygrywała do zabawy tanecznej czy 
dawała koncerty dla społeczeństwa. 

342  M. Kozłowski, Świetlice strażackie jako ogniska pracy oświatowej 
i obywatelskiej, „GK” 1937, nr 36, s. 1.

343  Tamże.
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Z okazji „Tygodnia Obrony Przeciwpożarowej” w 1938 r. na 
łamach „Głosu Konińskiego” ukazał się artykuł Mikołaja Gabrylewi-
cza – instruktora orkiestr strażackich poświęcony tej właśnie „forma-
cji”. Jego autor zaczął od tego, że społeczeństwo stara się rozwijać, 
idzie z duchem czasu na różnych płaszczyznach. Wspomniał, że po-
szczególne jednostki straży dbają o doposażenie w sprzęt, a zapomina 
się o jednej, jak to ujął, „placówce”:

I tylko jedna placówka strażacka nie idzie z postępem a leży, że tak 
powiem „odłogiem”, placówka, która odegrała i w dalszym ciągu 
odgrywa w życiu społecznym nieostatnią rolę, uświetnia i upiększa 
wszystkie uroczystości, podnosi ducha i budzi nastrój. Placówce tej 
grozi kompletny zanik o ile nie przyczynimy się do jej podniesienia. 
Jest to orkiestra strażacka, których w Polsce mamy około 1000, czyli 
bodaj najliczniejsze. Wiadomo każdemu, że we wszystkich miastach 
powiatowych, miasteczkach i większych środowiskach wszelkie 
uroczystości, obchody, pochody, defilady, akademie i imprezy 
odbywają się przy udziale orkiestr strażackich. Wszystkie organizacje 
korzystają z tych orkiestr, które są na usługach tych organizacji344.

Jeszcze w 1932 roku – jak podaje autor analizowanego artykułu – 
były 32 orkiestry strażackie, natomiast w roku 1938 ich liczba spadła 
o ponad połowę i działało zaledwie 14. Przy czym nie były one należy-
cie wyszkolone, nie posiadały odpowiednich kierowników. Dodatkowo 
ich repertuar był nie tylko ubogi, ale przestarzały, a instrumenty znisz-
czone, podobnie jak i mundury. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatry-
wał przede wszystkim w braku środków finansowych, a te były dość 
wysokie w przypadku utrzymania orkiestr. Składały się na nie: opłata 
za utrzymanie kapelmistrza, wydatki na nowe instrumenty czy naprawę 
starych, kupno nut, opłaty za światło i opał (sala ćwiczeń). Natomiast 
wpływy z działalność orkiestr były nieproporcjonalne do wydatków, 
dlatego zarządy OSP, mimo tego, że chciały, nie były w stanie utrzymać 
orkiestr. Poza tym wcześniej była sytuacja, że straż była jedyną organi-
zacją działającą na wsi, a więc mogła liczyć na niemal stuprocentowe 
poparcie ze strony lokalnej społeczności. Jednakże w wielu wioskach 
zawiązało się po kilka nowych organizacji, które również domagały się 

344  M. Gabrylewicz, Orkiestry strażackie, „GK” 1938, nr 36, s. 3.
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wsparcia społecznego, a ściślej mówiąc – finansowego. Autor widział 
jednakże pewną pozytywną perspektywę. Pisał bowiem:

Otóż moim zdaniem orkiestrą, jako placówką reprezentacyjną danej 
miejscowości winny zainteresować się wszystkie organizacje społecz-
ne i czynniki samorządowe, asygnując ze swoich budżetów pewne 
kwoty na utrzymanie orkiestry. Bo jakże może być inaczej? Przecież 
w uroczystościach i imprezach biorą udział wszystkie bez wyjątku 
organizacje, a więc dlaczegóż ciężar utrzymania orkiestry spadać ma 
wyłącznie na Zarząd Straży?345

Fot. 31. Orkiestra straży pożarnej w Zagórowie
Źródło: Zbiory Andrzeja Bernata

Traktował zatem orkiestrę strażacką jako dobro wspólne całej wsi 
czy miasteczka, a nie tylko danej jednostki OSP. Był przekonany, że 
dobre chęci i zrozumienie problemu przyczynią się nie tylko do utrzy-
mania tych nielicznych już orkiestr, ale do odnowy tych rozwiązanych 
i powstawania nowych. Na koniec apelował do wszystkich organizacji 
o pomoc strażakom w utrzymaniu orkiestr346.

Trzeba pamiętać, że jednym z elementów wyróżniających ochotni-
cze straże pożarne były (i są nadal) właśnie orkiestry złożone z druhów. 

345  Tamże.
346  Tamże.
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Według danych z 1925 r. w powiecie konińskim aktywnych było 15 
orkiestr, czyli co czwarta mniej więcej jednostka posiadała własną 
„kapelę”347.

Orkiestra konińskiej straży pożarnej dawała koncerty dość często. 
Na przykład 19 marca 1931 r. okazją były obchody imienin Marszał-
ka Piłsudskiego. Koncert odbył się o godzinie 15.00 „w Rynku”348 
i wypadł znakomicie, o czym może zaświadczyć poniższy fragment 
z relacji zamieszczonej w „Głosie Konińskim”:

Po akademii odbył się koncert orkiestry Straży Pożarnej na Placu 
Wolności. Oblicze orkiestry zmieniło się do niepoznania. Poziom jej 
muzyczny bardzo się podniósł i zasługuje na zainteresowanie się nią 
wszystkich miłośników dobrej muzyki. Wykonanie poszczególnych 
numerów zadawala gust i bardzo wybredny. Orkiestra ta stanowi 
chlubę naszego miasta349.

6 stycznia 1932 r. ta sama orkiestra zagrała specjalny koncert dla 
mieszkańców Konina w swojej sali przy ul. 3 Maja. Dochód miał być 
przeznaczony na „zasilenie funduszów tej straży”. W programie prze-
widziany był również występ chóru oraz występy solowe350. Koncert 
powtórzono jeszcze 10 stycznia, a miejscowa prasa taką oto podała 
relację z jego przebiegu:

Konińska Straż Pożarna poza chwalebnym obowiązkiem ratowania do-
brobytu bliźniego w „opałach” pozostającego, od pewnego czasu podej-
muje uwieńczone całkowitym powodzeniem wycieczki w krainę sztuki.
Przepiękna ta kraina leży u nas ugorem, przerobić go może tylko sys-
tematyczna, nieustanna praca a szybko powiększy się skromna dotąd 
liczba amatorów, adeptów i zwolenników. Te usiłowania zasługują na 
najżywsze poparcie każdego inteligentnego mieszkańca miasta, gdyż 
umożliwiają nawrót do przerwanej przez wojnę światową tradycji 
Konińskiego Towarzystwa Muzycznego, które łączyło w sobie całą 
elitę umysłową i dla kulturalnego rozwoju ówczesnej społeczności 

347  Z działalności Okr. Zw. Straży Pożarn. pow.Konińskiego (woj. Łódzkie) 
w r. 1925, „GK” 1926, nr 11, s. 1.

348  Program obchodu uroczystości Imienin Marszałka Polski Józefa Piłsud-
skiego w Koninie, „GK” 1931, nr 11, s. 1.

349  Dzień Imienin Marszałka Piłsudskiego w Koninie, „GK” 1931, nr 31, s. 1.
350  Koncert, „GK” 1932, nr 1, s. 3.
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niemałe poniosło zasługi. Tę przerwaną misję kulturalną podejmuje 
znowu Konińska Ochotnicza Straż Pożarna.
Urzeczywistniona przez Zarząd Straży myśl powierzenia orkiestry 
fachowemu kierow nictwu kapelmistrza M. Gabrylewicza okazała 
się w skutkach bardzo dobrą. Poziom orkiestry podniósł się znacznie; 
uporawszy się z nią jednocześnie pojmujący poważnie swe zadanie 
kapelmistrz M. Gabrylewicz zajął się utworzeniem chóru męskiego, 
który słusznie chyba stanowi dumę towarzystwa i miasta.
Występy dnia 6 i 10 stycznia r. b. potwierdzają to w całej pełni. Za mało 
tu miejsca, by podać ocenie krytycznej poszczególne produkcje, jednak-
że podkreślić trzeba i uwypuklić niecodzienny zapał koncertantów, wy-
bitnie muzyczną inwencję członków chóru oraz precyzję w wykonaniu.
Pieśni jak: „Skowronek” – Niewiadomskiego, „Sen” – K. Gounoda, 
oraz „Sztandary Polskie w Kremlu” Lachmana, niezatarte na słucha-
czach pozostawiły wrażenie.
Występ solowy małego Olesia Gabrylewicza wprowadził nas w zdu-
mienie. Sprawił on nam miłą niespodziankę. Z zadowoleniem stwier-
dziliśmy znaczne postępy w technice gry oraz poważne ujmowanie 
tematu każdej kompozycji, niedostatecznie wprawdzie jeszcze zgłę-
bionej. Życzymy mu szczerze dalszych postępów i dobrych wyników 
w karierze swej artystycznej. P. K. Rybarski jest muzykiem z urodze-
nia i panuje w zupełności nad instrumentem. Akompaniament p. Eug. 
Marii Sztark nosił cechy wybitnie artystyczne. Orkiestra pod batutą p. 
M. Gabrylewicza wywiązała się z zadania bardzo dobrze351.

Z kolei w roku 1933 orkiestra straży pożarnej w Słupcy urozmaicała 
swoją grą obchody rocznicy powstania styczniowego. Były to wyjątki 
z oper352.

Strażackie orkiestry nie występowały jedynie z okazji świąt naro-
dowych czy zjazdów strażackich lub też dla przyjemności słuchającej 
publiczności. Jeśli zachodziła taka potrzeba, robiły to w celach cha-
rytatywnych. Tak było między innymi w 1934 r., kiedy Małopolskę 
dotknęła ogromna powódź. Społeczeństwo całej Polski zmobilizowało 
się wówczas, żeby pomóc powodzianom. Nie inaczej było w powiecie 
konińskim. Każda instytucja i organizacja dokładała swój grosz. Or-
kiestra straży konińskiej zorganizowała kilka koncertów, żeby zebrać 
fundusze na pomoc mieszkańcom Małopolski.

351  Koncert, „GK” 1932, nr 3, s. 2.
352  Obchód 70-ej rocznicy powstania styczniowego w Słupcy, „GK” 1933, 

nr 8, s. 4.
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Z inicjatywy i pod kierunkiem kapelmistrza orkiestry Konińskiej 
Ochotniczej Straży Pożarnej urządzono szereg koncertów w powiecie, 
z których czysty dochód został przeznaczony na powodzian. Koncerty 
te odbyły się już w Grodźcu i Rzgowie, gdzie cieszyły się zasłużonym 
powodzeniem, obecnie został zapowiedziany koncert w Kleczewie, 
który odbędzie się w przyszłą niedzielę 26 sierpnia r. b. [1934]
Z uwagi na doniosły cel tych imprez należy się spodziewać że społe-
czeństwo m. Kleczewa i okolicy poprze koncert i tym samym przy-
czyni się do ulżenia niedoli ludności dotkniętej klęską powodzi.
Jednocześnie podkreślić należy fakt, że członkowie orkiestry strażac-
kiej którzy w przeważającej części składają się ze sfer ubogich i bez-
robotnych, odczuwając niedole powodzian, a nie mogąc przyjść im 
z pomocą w innej formie składają bezinteresownie swą ofiarną pracę, 
aby spełnić swój obowiązek obywatelski i chociaż w małej części 
ulżyć tym nieszczęśliwym, których żywioł powodzi pozbawił chleba 
i dachu nad głową353.

Koncert w Grodźcu odbył się 2 sierpnia 1934 r. Dyrygował M. Ga-
brylewicz. Chwalono zarówno program „poważnie zestawiony”, jak 
również techniczne wykonanie. Zebrano czystego zysku 42,40 zł, które 
przekazano Komitetowi Pomocy Powodzianom w Koninie354.

Fot. 32. Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Skulsku
Źródło: Zbiory Haliny Wyderskiej

353  Orkiestra Straży Pożarnej na powodzian, „GK” 1934, nr 35, s. 3.
354  Z Grodźca, „GK” 1934, nr 35, s. 5.
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Nietypowe przedsięwzięcie muzyczne planowano w lipcu 1935 r. 
Otóż zarząd Oddziału Powiatowego ZSP w Koninie polecił instruk-
torowi orkiestr strażackich – Mikołajowi Gabrylewiczowi – zorgani-
zowanie koncertów. Miały się one odbyć w Pyzdrach (7 lipca), Za-
górowie (14 lipca), Słupcy (21 lipca) i Koninie (28 lipca). Nie byłoby 
może w tym nic dziwnego, ale koncertować miała jedna duża orkie-
stra złożona ze 142 osób. Były to połączone siły orkiestr strażackich 
z Konina, Kazimierza Biskupiego, Kramska, Pyzdr i Zagórowa. Kon-
certy te miały charakter promocyjny, czy – jak to wówczas określano –  
propagandowy, a każdy z nich miał się zakończyć majówką355.

Tak pierwszy z tych koncertów opisano w „Głosie Konińskim”:

W dniu 7 b. m. odbył się w Pyzdrach zbiorowy koncert połączonych 
orkiestr strażackich pod batutą instruktora-kapelmistrza przy Oddzia-
le Powiatowym Związku Straży Pożarnych w Koninie druha Miko-
łaja Gabrylewicza.
Odegrano następujące utwory muzyczne:
1) Marsz „Pod sztandarem pokoju” – Nowowiejskiego
2) „Odgłosy Kujaw” wiązanka – Mąkosza
3) Gawotte „Stepchanja” – Czibulka
4) Wiązanka pieśni narodowych – Cymermana
5) Walc „W cudowną księżycową noc” – Baranowskiego
6) Wiązanka pieśni legionowych – Sikorskiego
7) Kujawiak – Wieniawskiego
8) Walc „Nad brzegiem Prutu” – Baranowskiego
9) Mazur „Fornal” – Namysłowskiego
10) Mazur „Warta pod broń” – Michalskiego.
Aczkolwiek pogoda nie dopisała jednak punktualnie o godz. 16-ej 
zespół liczący 107 druhów-muzykantów rozpoczął program kon-
certowy na terenie T-wa Wioślarskiego. Koncert pod względem ar-
tystycznym wypadł bardzo dobrze. Wykonanie każdego utworu mu-
zycznego było hucznie oklaskiwane.
Dało się zauważyć wielkie skupienie ludzi na moście i poza terenem 
T-wa Wioślarskiego na samym terenie zaś publiczności było stosun-
kowo niewiele. Wśród gości byli obecni: członek Zarządu Oddziału 
Pow. p. inż. G. Owsiany, członek Zarządu O. S. P. Konin p. Józef Ko-
rab-Kowalski, p. Rejmond, burmistrz m. Pyzdr pan Zalewski i inni. 
Po koncercie Zarząd miejscowej Straży podejmował koncertujących 
kolacją, podczas której burmistrz Zalewski i Naczelnik Hoffman 
w bardzo serdecznych słowach dziękowali zespołom za przyczynie-

355  Koncert zbiorowy orkiestr strażackich, „GK” 1935, nr 25, s. 3.
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nie się do zorganizowania tak poważnej i rzadko słyszanej imprezy 
muzycznej.
Wieczór zakończył się zabawą, która ze względu na niepogodę 
odbyła się w salach miejscowej Straży. Nastrój panował bardzo miły 
i serdeczny356.

Tydzień później odbył się podobny koncert w Zagórowie. Tym razem 
orkiestra liczyła 105 muzykantów, którzy przed głównym koncertem 
przemaszerowali w towarzystwie kilku drużyn OSP i oddziału samary-
tańsko-pożarniczego przez miasto na stadion sportowy. Oczywiście przy 
dźwiękach. Każdy z odegranych utworów był gorąco oklaskiwany przez 
słuchaczy. Obecni byli dh Lidmanowski – prezes Rady Oddziału Po-
wiatowego Związku Straży Pożarnych, ks. Sowiński – prezes OSP oraz 
naczelnicy rejonów – Orchowski, Marczuk, Wróblewski. Obecny był 
również dh Hoffman – naczelnik OSP w Pyzdrach. Podobnie jak w Py-
zdrach, również w Zagórowie koncertujący ugoszczeni zostali przez 
miejscowych strażaków obiadem. Dr Lidmanowski podkreślił wartość 
kulturalną nie tylko samego koncertu, ale również działalności straży. 
Po koncercie odbyła się zabawa w sali strażackiej. Koncerty z godnie 
z planem zrealizowano również w Słupcy i Koninie357.

Ten w Koninie odbył się jednakże w innym niż planowano terminie. 
Według relacji „Głosu Konińskiego” miał on miejsce 4 sierpnia 1935 r. 
Prawdopodobnie za pierwszym razem przeszkodziły temu warunki at-
mosferyczne, bowiem przy okazji tego koncertu podkreślano, że odbył 
się w sprzyjających warunkach i ani deszcz, ani wiatr go nie zakłóci-
ły. W sumie wystąpiło 104 muzyków z orkiestr strażackich z Konina, 
Kramska, Pyzdr i Zagórowa. Ustawiono je w podkowę, ale brak 
„konchy akustycznej358” spowodował, że efekt nie był taki, jakiego by 
można oczekiwać. Program był dość popularny, choć autorowi artyku-
łu brakowało piosenek ludowych Felicjana Szopskiego. 

 

356  Z działalności Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Straży Pożarnych, 
„GK” nr 30, s. 4.

357  Tamże.
358  Inaczej: muszla koncertowa.



174

Z dalszych numerów – a było ich 10 – specjalnie wyróżniał się z prze-
jęciem oddany cykl pieśni legionowych, mocnym chwytem złączo-
nych w harmonijną całość przez komp. Sikorskiego. Słuchamy pieśni 
tych zawsze ze łzą w oku. Cała radość i niedola życia polskiego żoł-
nierza w nich zaklęta, a jeszcze, jeszcze emanuje z nich ten jedyny 
i wielki czar osobisty I Marszałka Polski. Te właśnie pieśni są niechyb-
nie najpiękniejszym i niezniszczalnym pomnikiem, jaki wojsko nasze 
i lud inkluzive wystawił swemu Komendantowi. Pieśń bohaterska  
żyje wiecznie!
W dalszym ciągu podkreślamy z uznaniem dobre brzmienie instru-
mentów, w szczególności rożków angielskich i tę radość w wykona-
niu wszystkich numerów muzycznych (to, co Beethoven w swoim 
czasie nazwał „Die Freude am Spiel”), a także subtelne cieniowanie, 
jak i uzasadnione rubata, co już jest zasługą p. Gabrylewicza, jako 
głównego dyrygenta i pp. kapelmistrzów, prowadzących orkiestry 
z wojskowym zacięciem359.

Koncert cieszył się dużym zainteresowaniem publiczności, ale pod-
kreślano także jego dydaktyczno-kulturalne znaczenie. Szczególnie 
w sensie jego emulacji.

W czasie obchodów 3 Maja 1936 r. konińska orkiestra strażac-
ka koncertowała dwa razy. Pierwszy był koncert na Placu Wolności 
o godz. 12.30, a potem o 15.30 miała przygrywać w trakcie zawodów 
piłkarskich na stadionie360. Tak ten koncert opisano jednym zdaniem: 
„(…) na Placu Wolności w Koninie koncertowała orkiestra Konińskiej 
Ochotniczej Straży Pożarnej, która swą grą uprzyjemniała publiczno-
ści spacer w promieniach słonecznego dnia majowego”361. W 1939 r., 
z okazji tego samego święta, orkiestra strażacka odegrała hymn polski 
po zakończonych przemówieniach oficjeli konińskich, a następnie dała 
koncert (od godz. 15) w miejskim parku362. 

Orkiestra OSP w Gosławicach uświetniła na przykład obchody 
Święta Morza zorganizowane 28 czerwca 1936 r. Odegrała ona „kilka   

359  E. M. S., Festival orkiestr Straży Pożarnych w parku konińskim, „GK” 
1935, nr 32, s. 5.

360  Obchód uroczystości 3 Maja w Koninie, „GK” 1936, nr 18, s. 2. 
361  Koncert orkiestry na Placu Wolności, „GK” 1936, nr 19, s. 4. 
362  Uroczystość 3 Maja w Koninie, „GK” 1939, nr 19, s. 3.
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utworów poświęconych temuż świętu”363. W 1939 r. odnotowano,  
że z okazji obchodów „Dni Morza” organizowanych w Ślesinie również 
obecni byli strażacy, a ściślej orkiestra, która swoimi występami 
uświetniła owe uroczystości. Odegrała ona między innymi „Hymn 
Morza”. W czasie obchodów prowadzono również zbiórkę pieniędzy, 
w którą z kolei włączyli się druhowie z OSP w Goraninie i przekazali 
niespełna pięć złotych364.

Tak na koniec warto zaznaczyć, że orkiestry strażackie nie grały 
„gratisowo”. Orkiestra OSP w Koninie za swoje „wynajęcie” skasowa-
ła w 1936 r. 40 zł od koła LOPP365.

Fot. 33. Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu Biskupim
Źródło: Zbiory Aleksandry Nożewskiej

2. PRZEDSTAWIENIA TERATÓW AMATORSKICH

Przedstawienia organizowane przez strażaków ochotników miały 
różny charakter. Były to inscenizacje mniejszych lub większych sztuk 
teatralnych, oczywiście w pełni amatorskie. Były to również różnego 

363  Z Gosławic, „GK” 1936, nr 28, s. 2. 
364  Ze Ślesina, „GK” 1939, nr 23, s. 4. 
365  Zamknięcie rachunkowe XII Tygodnia L.O.P.P., który odbył się od 13 do 

20-X 1935 r., „GK” 1936, nr 39, s. 3.
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rodzaju akademie czy wieczornice. Wspominano o nich również na 
łamach „Głosu Konińskiego”.

I tak na przykład strażacy z Radoliny wraz z kołem Młodzieży 
Wiejskiej urządzili 29 listopada 1925 r. wieczornicę celem uczczenia 
95. rocznicy wybuchu powstania listopadowego. W programie zna-
lazły się między innymi wykład: nauczyciela L. Kwiecińskiego pt. 
Miesiąc listopad w dziejach Polski porozbiorowej i zmartwychwstałej; 
występy chóru szkolnego i recytacje wierszy oraz odczyt nauczyciela 
J. Rogowskiego poświęcony dziejom powstania listopadowego. Aka-
demię tę obejrzało nieco ponad sto osób366.

Z kolei „wieczór literacko-muzyczny” zorganizowała rzgowska straż, 
aby pozyskać środki na działalność jednostki. Odbył się on 22 sierpnia 
1926 r. Na jego program składały się utwory muzyczne grane przez 
sekstet w składzie: Lisowski, Wojnowski, K. Budner, M. Lewandowski, 
J. Budner i Wiczyński. W repertuarze były marsze i walce. Poza tym de-
klamacje, monologi czy dialogi. Jak napisał A. Orchowski – „Rzeczony 
koncert wypadł zupełnie dobrze, publiczność bawiła się wspaniale obda-
rzając wykonawców rzęsistymi oklaskami”367.

Dwukrotnie straż ogniowa z Liśca Wielkiego zorganizowała dla spo-
łeczności lokalnej przedstawienia amatorskie. Odbyły się one 26 grudnia  
1926 r. i 2 stycznia 1927 r., a przygotował je Kazimierz Zendlewicz – 
kierownik szkoły w Żdżarach, ale również szef tamtejszej straży. Wysta-
wiono dwie komedyjki – Stryjek Fąsiu i Bez ten święty opłatek. Niestety 
nie wiadomo, jaką korzyść materialną odniosła straż z tego wydarzenia. 
W każdym razie przygotowywane były kolejne dwie sztuki czteroaktowe368.

Aktywnością artystyczną wykazywali się również strażacy z Bisku-
pic. 19 marca 1923 r. zorganizowali oni przedstawienia – Dziesiąty 
Pawilon A. Staszczaka i W starym piecu diabli palą – wyreżyserowane 
przez miejscowego nauczyciela Cymbałę. Z grających wyróżnili się 
dwaj druhowie – Sededa i Szychowski. Redakcja „Głosu Konińskiego” 
informację tę spuentowała:

366  Korespondencja z Radoliny, „GK” 1925, nr 50, s. 2-3.
367  Koncert w Rzgowie, „GK” 1926, nr 36, s. 4.
368  Z Liśca Wielkiego, „GK” 1927, nr 3, s. 4.
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Brawo Strażacy! Wy to po raz pierwszy, jak Biskupice istnieją, urzą-
dziliście przedstawienie przez co przekonaliście sąsiednie wioski, że 
umiecie żyć i organizować się. Pierwsze to Wasze kroki na tym polu, 
dużo macie trudności do zwalczenia, lecz nie zrażajcie się tym! Pra-
cujcie nadal tylko, a z pewnością wybudujecie sobie Dom Ludowy, 
o którym poważnie myślicie, bo każdy przyjdzie Wam z pomocą, 
tylko wtedy, gdy będzie widział Waszą pracę369.

Konińska straż we współpracy z Kołem Miłośników Sceny plano-
wała na 10 grudnia 1929 r. „rewię humoru i śmiechu”. W programie 
miały znaleźć się między innymi obrazki sceniczne, jak choćby Świderek 
w zalotach czy Na randce. Poza tym koncertować miała również orkie-
stra konińskiej straży. Celem tej imprezy było zasilenie funduszy jednost-
ki370. Plany te udało się zrealizować i w wyznaczonym terminie odbyła 
się owa „rewia”. „Głos Koniński” zdał z niej taką relację:

Dnia 10 grudnia r. b. [1929] w sali kino „Polonia” odbyło się przed-
stawienie amatorskie na zasilenie funduszów miejscowej ochotniczej 
straży ogniowej. Program przedstawienia składał się z 2-ch jednoak-
tówek, monologów, kupletów oraz koncertu orkiestry strażackiej.
Z wykonawców ról w jednoaktówce „Świderek w zalotach” na wy-
różnienie w pierwszym rzędzie zasługuje p. Dzióbczyńska, która 
stworzyła bardzo udatny typ mamusi, wydającej za mąż swą jedy-
naczkę, następnie p. Szczepańska w roli naiwnej, 18-letniej dziewecz-
ki, która pokochała Świderka i bez niego obejść się nie mogła: bardzo 
dobrymi, byli p. Jarominiak w roli rozkochanego Świderka, oraz p. 
Ograbisz w roli tatusia Klarci. Następnie popisywali się w monolo-
gach i kupletach p. p. Danciger i Ograbisz wywiązując się ze swego 
zadania bardzo dobrze. Dalszy ciąg programu wypełnił koncert or-
kiestry strażackiej, pod batutą p. Borucińskiego. Należy z wielkim 
uznaniem podkreślić fakt, że orkiestra strażacka wykazała bardzo 
duże postępy, świetnie produkując dość trudne utwory Stolza, Ebla, 
Andricha i Sikorskiego. Wreszcie na zakończenie programu odegrano 
jednoaktówkę p. t. „Na randce” z udziałem p. p. Kurowskiego, Jaro-
miniakówny i Włodarczyka. Całość przedstawienia wypadła bardzo 
dobrze publiczność bawiła się wybornie oklaskując wykonawców ról 
rzęsistymi oklaskami371.

369  Z Biskupic, „GK” 1927, nr 14, s. 2.
370  Rewia humoru i śmiechu, „GK” 1929, nr 49, s. 3.
371  Ze Straży Pożarnej, „GK” 1929, nr 50, s. 2.
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Zarząd straży złożył podziękowania za pośrednictwem prasy 
osobom szczególnie zaangażowanym w przygotowanie owej rewii. 
Wśród nich byli: porucznik W. Toczewski – za zorganizowanie przed-
stawienia, W. Stasiński – za bezpłatne użyczenie sali oraz wszyscy 
grający w poszczególnych sztukach372.

Fot. 34. Ochotnicza Straż Pożarna w Grodźcu wraz z orkiestrą
Źródło: Zbiory własne autora

Również w Krzymowie pod koniec 1937 r., a dokładnie 26 grudnia 
miejscowa Straż Pożarna przy współpracy Przysposobienia Rolniczego 
Związku Strzeleckiego urządziła przedstawienie teatralne. Wystawiono 
w sumie dwie sztuki jednoaktowe – Carscy bohaterowie i Zrękowiny 
u Druzgały. Dzięki dużemu zainteresowaniu ze strony publiczności udało 
się zebrać trochę gotówki. Wpływy te pozwoliły na przekazanie Komi-
tetowi Pomocy Zimowej gminy Brzeźno kwotę 25 zł, która miała być 
przeznaczona na pomoc bezrobotnym i najbiedniejszym. Strażacy byli 
dumni, że dzięki temu spełnili istotny czyn obywatelski. Było to możliwe 
przede wszystkim dzięki zaangażowaniu aktorów-amatorów, ale również 
publiczności, która – jak wspomniano – dopisała dość tłumnie373.

372  Podziękowania, „GK” 1929, nr 50, s. 2.
373  Z Krzymowa, „GK” 1938, nr 2, s. 4.
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Znaczącym wydarzeniem kulturalnym w dziejach konińskiej straży 
ochotniczej było z pewnością otwarcie w 1934 r. kina dźwiękowego. 
Uruchomiono je w lokalu własnym i nadano nazwę „Łuna”. Inicjatywa 
ta powstała z dwóch przyczyn. Po pierwsze chodziło o „danie społe-
czeństwu miejscowemu” kulturalnej rozrywki, a po drugie dochody 
z projekcji filmów czy wynajmu sali zasilały kasę straży374.

Na początku 1936 r. ważną chwilę przeżywała straż pożarna w Liścu 
Wielkim, a związana ona była z zakupem radioodbiornika. Druho-
wie starania o to podjęli już jesienią 1935 r., ale napotkali na jedną 
poważną przeszkodę – brak funduszy. Rozpoczęli więc gromadzenie 
środków finansowych poprzez organizowanie zabaw, przedstawień czy 
loterii fantowych. Ale sprawą starali się zainteresować także mieszkań-
ców wsi, aby zespolić starania straży ze społeczeństwem. Udało się 
to, a Gromada Wiejska Lisiec Wielki specjalną (przy jednomyślnym 
głosowaniu) uchwałą przekazała OSP kwotę 105 zł. Dzięki temu pod 
koniec stycznia strażacy dysponowali już odpowiednim budżetem na 
zakup upragnionego radia, a w lutym nastąpiła instalacja w remizie 
„nieznanego tu dotąd gościa – głośnik radiowy”. Strażacy mieli nadzie-
ję, że radio stanie się i doradcą, i przyjacielem wypełniającym życie 
straży i miejscowej ludności, że zapewni kulturalną rozrywkę – zastę-
pując nudę i bezczynność375.

3. ZABAWY

Poszczególne straże ogniowe organizowały zabawy z dwóch pod-
stawowych względów. Pierwszym z nich była realizacja zadań kultu-
ralno-oświatowych, jakie przed nimi stawiano. Drugim – i chyba naj-
ważniejszym – była okazja do zebrania środków z przeznaczeniem ich 
na działalność statutową, doposażenie, a często również na budowę 
remiz. Kilka z takich przedsięwzięć zostało odnotowanych na łamach 
„Głosu Konińskiego”.

374  Kino dźwiękowe „Łuna” w Koninie, „GK” 1934, nr 39, s. 2.
375  Z Liśca Wielkiego, „GK” 1936, nr 8, s. 3.
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Na niedzielę 20 lipca 1924 r. strażacy z Milinowa gminy Włady-
sławów zaplanowali zabawę, z której dochód miał być przeznaczony 
na działalność jednostki. W programie przewidywano między innymi: 
kosze szczęścia, deklamacje, monologi, pocztę francuską czy wyścigi 
w workach. Dla dzieci przewidziane były nagrody. Wieczorem miały 
być zaprezentowane jeszcze dwa obrazki sceniczne oraz pokaz fajer-
werków. Na zabawie miała przygrywać orkiestra, jednakże organiza-
torzy zastrzegli, że w przypadku złej pogody zabawa zostanie przenie-
siona na 3 sierpnia. Początek od 14.00 po południu, a bufet miał być 
obficie zaopatrzony w zimne i ciepłe zakąski376.

W sierpniu 1925 r. konińscy strażacy zorganizowali zabawę. Odbyła 
się ona na Posoce, w folwarku Kobusiewicza. Niestety następnego 
dni pojawiły się „na mieście” głosy, że zakończyła się ona awanturą, 
a nawet bójką, z której niektórzy strażacy wyszli mocno poturbowani. 
Konińska straż zaprzeczała tym pogłoskom i prosiła o umieszczenie 
w „Głosie Konińskim” ogłoszenia następującej treści:

Z NIEDZIELI. Dorocznym zwyczajem Zarząd miejscowej Ochot-
niczej Straży Pożarnej w folwarku WP. Kobusiewicza w Posoce 
urządził majówkę dla swych czynnych Członków. Przy dźwiękach 
własnej orkiestry, rozpoczęła się zabawa z tańcami od godziny 3-ej 
pp., na którą przybyło około dwóch tysięcy osób. Cały przebieg 
zabawy aż do godziny 8-ej był bardzo ochoczy i wesoły. Pod koniec 
wynikła awantura wśród publiczności, cywilnej, dochodzenie w tej 
sprawie prowadzone jest przez odpowiednie władze377.

Strażacy byli wręcz przekonani, że plotki takie – jak je określali: 
„tendencyjne” – rozsiewały z pewnością organizacje wrogo nastawio-
ne do OSP w Koninie. Władysław Stasiński, w imieniu dowództwa 
jednostki, podkreślił, że o 21 strażacy w „należytym porządku” wyru-
szyli w kierunku Konina378.

376  Zabawa w Milinowie, „GK” 1924, nr 28, s. 3.
377  Skrzynka pocztowa, „GK” 1925, nr 33, s. 4.
378  Tamże.
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Fot. 35. Zapowiedź zabawy strażackiej w parku miejskim w Koninie
Źródło: „Głos Koniński”.

Straż pożarna w Goraninie urządziła 23 sierpnia 1925 r. zabawę ta-
neczną, która połączona była z loterią fantową. Pretekstem do jej or-
ganizacji było otwarcie nowo wybudowanej remizy, a sama zabawa 
„miała charakter pierwszego święta strażackiego w Goraninie”. Ini-
cjatorem budowy strażnicy był Jakub Wolman – właściciel folwarku 
w Goraninie, który przekazał na ten cel plac i w sumie doprowadził do 
powstania budynku. Podczas zabawy zebrano 620 zł czystego zysku, 
co stanowiło – według organizatorów – wysoką kwotę, biorąc pod 
uwagę nieprzychylność miejscowego społeczeństwa, a może raczej 
brak zrozumienia dla działalności straży379.

379  Z życia Straży Ogn. wioskowych, „GK” 1925, nr 37, s. 4.
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Na 14 lutego 1928 r. zaplanowana była w sali kina „Polonia” zabawa 
taneczna, z której dochód miał być przeznaczony na rzecz straży pożar-
nych zrzeszonych w okręgu konińskim. Organizacji tej imprezy przy-
świecały dwa cele. Pierwszym było pozyskanie środków finansowych, 
a drugim zespolenie „życia korporacyjnego naszego strażactwa”. Wej-
ściówka dla mężczyzn wynosiła 2 zł, dla pań – 1,50 zł. Organizatorzy 
wymagali, żeby naczelnicy i dowódcy pojawili się na zabawie w mun-
durach, natomiast pozostali gości w „strojach spacerowych”. Obiecy-
wano również dobrze i niedrogo zaopatrzony bufet. Wejście na zabawę 
tylko za okazaniem zaproszenia, a przygrywać miała orkiestra strażac-
ka z Kramska – „znana już ze swej pracy na polu muzycznym, która 
obfity swój program powiększyła całą serią mazurów ze śpiewami”380.

Niestety mimo takiej zachęty okazało się, że zabawa się nie udała. 
Nie dopisali ani strażacy z okręgu, ani inni goście. W „Głosie Koniń-
skim” spuentowano to następująco:

14 lutego staraniem Zarządu Okręgowego odbył się bal dla członków 
straży tutejszego okręgu. Zła pogoda wpłynęła na to, że cała impreza 
się nie udała. Okoliczni druhowie, dla których właśnie urządzoną była 
zabawa, nie dopisali. Nie dopisała również i brać strażacka miejsco-
wej straży (poszczególni dowódcy). Szczupłe grono przybyłych gości 
ochoczo bawiło się do rana. 
Na szczególne podkreślenie zasługuje bierność inteligencji tutejszego 
towarzystwa, która swoją nieobecnością na zabawie, stwierdziła jak 
dalece docenia sprawę życia korporacyjnego tych, którzy w obronie 
mienia i życia tejże inteligencji, poświęcają swój drogi czas i siły, 
w wypadkach katastrofy żywiołowej.
Nic więc dziwnego że w szeregach naszego strażactwa widzimy 
apatię i niechęć do pracy społecznej. Czas najwyższy abyśmy 
zeszli z parnasów i zniżyli się do poziomu naszej braci maluczkich, 
w szeregi których należy wprowadzić więcej nowego życia i zachęty 
do obywatelskiej pracy381.

19 maja 1929 r. zabawę urządzili również strażacy z Janowic. Zrobiło 
się o niej głośno, bowiem „Głos Koniński” donosił, że podczas jej 
trwania doszło do bójki, podczas której obrażeń cielesnych „zadanych 

380  Z życia Strażactwa tutejszego Okręgu, „GK” 1928, nr 4, s. 3.
381  Z życia naszego strażactwa, „GK” 1928, nr 10, s. 5.
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nożem w plecy i głowę” miał doznać Władysław Piasecki – mieszkaniec 
Żychlina382. Strażacy z Janowic uznali tę relację za niezgodną z faktami, 
a tym samym obciążającą ich jako organizatorów, wobec powyższego 
postanowili wydać w tej sprawie specjalne oświadczenie, które ukazało 
się na łamach „Głosu Konińskiego”. Stwierdzili w nim:

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach stwierdza  
niniejszym, że wiadomość o bójce w czasie zabawy Strażackiej  
w Janowicach jest zupełnie nieprawdziwa, albowiem zabawa odbyła 
się zupełnie spokojnie i w porządku, co stwierdzić mogą funkcjona-
riusze P[olicji]. P[aństwowej]. ze Starego Miasta, którzy do końca 
zabawy obecni byli na majówce. Bójka miała miejsce na granicy Ży-
chlina i Janowic, t. j. miejscu o 2 km oddalonym od miejsca majówki 
i zupełnie niezależnie od majówki383.

Podpisy pod powyższym oświadczeniem złożyli prezes J. Rogow-
ski i naczelnik J. Rosiński.

2 lutego 1937 r. prezes OSP w Kolonii Ostrowskiej zainicjował wy-
stawienie przedstawienia amatorskiego w oparciu o sztukę ludową „Ło-
bzowianie”. Strażaków wsparło w tym przedsięwzięciu Katolickie Sto-
warzyszenie Młodzieży. Dochód został przeznaczony na „najpilniejsze 
potrzeby straży”. Pięć dni później przestawienie to odegrano również 
w Szymanowicach, a dochód z niego przeznaczono na pomoc zimową. 
Pieniądze zostały wpłacone do Gminnego Komitetu Niesienia Pomocy 
Bezrobotnym. Poza przedstawieniami strażacy z tej jednostki organizo-
wali również zabawy. Jedną z nich była sylwestrowa, druga karnawałowa 
(odbyła się 2 lutego 1937 r.). Zabawa pod hasłem „Moc tańca” odbyła się 
również 30 stycznia 1937 r. Oprócz strażaków w zabawie wzięli udział 
członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z rodzinami. Odby-
wała się ona przy radioodbiorniku, którego użyczył sekretarz straży J. L. 
Niestojek. Dochód przeznaczony został na pomoc zimową384.

W latach trzydziestych także wilczyńska straż zaczęła organizować 
bale sylwestrowe. Taki obył się na pewno 31 grudnia 1933 r. Choć nie 

382  Bójka w czasie zabawy, „GK” 1929, nr 21, s. 2.
383  Do Redakcji „Głosu Konińskiego” w Koninie, „GK” 1929, nr 23, s. 2.
384  Z Kolonii Ostrowskiej, „GK” 1937, nr 8, s. 3.
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spełnił on oczekiwań – „powodzenie małe, zyski nikłe, panie nie dopi-
sały, lecz bawiono się ochoczo, choć skromnie”385. Natomiast na począt-
ku 1935 r. „Głos Koniński” odnotował, że OSP w Wilczynie nie miała 
szczęścia do organizacji imprez, w przeciwieństwie do innych organi-
zacji lokalnych. Na przeszkodzie zawsze stała pogoda, która krzyżowa-
ła plany. Autor notatki żałował, bowiem uważał, że straż zasługuje na 
wsparcie. Skonstatował to w sposób następujący: „Los widocznie uwziął 
się, że jako idzie na opak”386. Tradycją jednak w Wilczynie były bale 
sylwestrowe. Taki obył się również na koniec 1935 r.387. Bal wilczyń-
skim strażakom się udał, a czysty zysk z balu i prowadzonej sprzedaży 
kalendarzy przyniósł kwotę 200 zł. Z niej zaś 150 zł przeznaczono na 
spłatę długu w Kasie Stefczyka388. Rok później było już gorzej. 24 kwiet-
nia 1938 r. strażacy z Wilczyna zorganizowali bal. Niestety nie trafili 
z terminem. Było to tuż po świętach wielkanocnych, a więc w czasie, 
kiedy większość ma „zwykle pustki w kieszeni”. Nie dopisali goście, 
co nie przełożyło się na zyski, a wręcz przeciwnie, spowodowało tylko 
deficyt389. Strażacy z Wilczyna zaplanowali bal sylwestrowy również 
w 1938 r. Miał się on odbyć w sali remizy390

Należy zauważyć, że obok wyżej wymienionych działań kultural-
no-oświatowych były również nieco inne. Na przykład 22 czerwca 
1930 r. konińska straż urządziła loterię fantową. Wszelkie przychody 
z tej imprezy przeznaczone były na działalność jednostki391. Pod koniec 
września 1931 r. straż pożarna w Królikowie urządziła loterię i sprze-
daż znaczka. Dzięki tym dwom akcjom udało się zgromadzić kwotę, 
z której wygospodarowano 20%, czyli niespełna 15 złotych i przeka-
zano na rzecz osób najbiedniejszych392. Loterię fantową zorganizowali 

385  Z Wilczyna, „GK” 1934, nr 3, s. 3.
386  Z Wilczyna, „Głos Koniński” 1935, nr 1, s. 3.
387  Bal Sylwestrowy, „GK” 1936, nr 1, s. 3.
388  Bal sylwestrowy, „GK” 1938, nr 4, s. 3.
389  Bal strażacki, „GK” 1938, nr 18, s. 3.
390  Bal strażacki, „GK” 1938, nr 52, s. 3.
391  Podziękowanie, „GK” 1930, nr 28, s. 4.
392  Ofiary na najbiedniejszych, „GK” 1931, nr 44, s. 3.
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25 czerwca 1922 r. również strażacy w Kramsku. Obecne były także 
straże z innych miejscowości, a zabawa trwała do północy, przerwa-
ła ją dopiero wichura. Zauważono jednak, że druhowie z Kramska za 
bardzo byli nastawieni na zdobycie dużej sumy. Oceniono, że losy 
były bardzo drogie (500 mk), a ilość wygranych nie dosyć, że mała, to 
jeszcze nagrody „nie bardzo frapujące”. To wpłynęło na to, że loteria 
się nie powiodła393.

Na koniec rozważań dotyczących działalności artystycznej straża-
ków, trzeba zwrócić uwagę na jeden wątek. Otóż przy okazji obchodów 
trzeciomajowych w Grodźcu w 1931 r. odbyła się akademia przygoto-
wana przez nauczycieli z gminy na rzecz dokończenia remizy strażac-
kiej. Przekazano na ten cel 75% zebranych środków. Jak się okazuje, 
prawdopodobnie straż mało zainteresowana była tą inicjatywą. Świad-
czyć o tym może choćby poniższa refleksja wieńcząca relację owych 
obchodów:

Niestety, nadmienić tu wypada pewną obojętność tak Zarządu Straży 
Pożarnej, jako też jej członków na sprawy wszelkich imprez i uro-
czystości, z których zysk w lwiej części szedł na rzecz tej właśnie 
Straży. Wskutek tej obojętności dochody z imprez zmalały, a inicjato-
rzy i wykonawcy wszelkich uroczystości, widząc, że praca ich nie jest 
należycie zrozumiana, oceniona i poparta, zniechęcają się do pracy 
społecznej Ale może to tylko objaw przemijający? Daj Boże, aby tak 
było394.

Trochę może dziwić taka postawa straży. Wszak społeczeństwo dla 
niej właśnie organizowało owe imprezy, aby pomóc zebrać fundusze 
i przyspieszyć budowę remizy.

Przykładem wspierania działalności straży mogą być działacze Sto-
warzyszenia Właścicieli Nieruchomości w Koninie. Zorganizowali oni 
26 lutego 1938 r. zabawę, a uzbierane 300 zł przekazali na rzecz miej-
scowej jednostki OSP. Szczególnymi organizatorami tej imprezy byli 
Wacław Bogdański – prezes stowarzyszenia i Stanisław Ropelewski –  
sekretarz. Jak podkreślono,

393  Z Kramska, „GK” 1922, nr 29, s. 3.
394  Obchód Konstytucji Majowej w Grodźcu, „GK” 1931, nr 22, s. 2.



186

organizatorzy tej zabawy poświęcili wiele czasu i pracy, aby zapewnić 
powodzenie zamierzonej imprezie. Wysiłki ich zostały uwieńczone 
wspaniałym wynikiem, bo umiejętna uprzednia propaganda, przepro-
wadzona celem spopularyzowania zabawy, i zapowiedziane liczne 
atrakcje, spowodowały bardzo liczny napływ gości. Podobnie wyso-
kiej frekwencji nie osiągnęła żadna z poprzednich zabaw, urządza-
nych w ostatnim czasie na terenie naszego miasta395.

8 września 1938 r. zabawę połączoną z loterią fantową urządzili 
strażacy ze Skulska. Zebrali oni z niej na czysto około 130 zł, które 
przeznaczyli na zakup podwozia396.

4 stycznia 1934 r. konińscy strażacy urządzili spotkanie opłatko-
we. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania przez chór mieszany 
kolędy, po której głos zabrał kapelan strażaków ks. Flisiak. Podkre-
ślił on w przemówieniu symbolikę opłatka i życzył straży powodze-
nia i pomyślnego rozwoju. Podobne życzenia popłynęły od kolejnych 
przemawiających: E. Müllera – prezesa konińskiej straży, W. Sulkow-
skiego – wicestarosty i J. Kowalskiego – byłego prezesa. Potem odbyły 
się występy i orkiestry, i solistów. Całe spotkanie, choć skromne, prze-
biegało w serdecznej i świątecznej atmosferze397.

Również 3 stycznia 1935 r. konińscy strażacy zorganizowali dla 
swojej społeczności tradycyjne spotkanie opłatkowe. Oprócz nich przy 
„ładnie ubranej i rzęsiście oświetlonej choince” spotkali się też zapro-
szeni goście ze starostą powiatowym Marianem Koczorowskim na 
czele. Obecny był również proboszcz koniński Jan Kabata, który rów-
nocześnie był kapelanem strażaków. Po złożeniu życzeń, przełamaniu 
się opłatkiem wszyscy zasiedli do stołu, a orkiestra OSP uprzyjemniała 
konsumpcję. Całość zakończyła się tańcami398.

25 lipca 1937 r. swoją zabawę – „majówkę” urządziła straż pożarna 
z Ogorzelczyna. Pogoda dopisała i przybyli na nią nie tylko mieszkańcy 
Ogorzelczyna, ale także okolicznych wiosek, którzy chcieli posłuchać 

395  Zabawa na O.S.P. w Koninie, „GK” 1938, nr 15, s. 4.
396  Zabawa strażacka, „GK” 1938, nr 38, s. 5.
397  „Opłatek” w Straży Konińskiej, „GK” 1934, nr 3, s. 3.
398  Opłatek w Straży Konińskiej, „GK” 1935, nr 2, s. 3.
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„sentymentalnych tang, zawrotnych polskich oberków, majestatycz-
nych kujawiaków, krakowiaków, siarczystych mazurów” i przy nich 
się wytańczyć. Z zadania zagrania tych utworów wywiązała się orkie-
stra. Na „majówkę” przybył również adiutant rejonu, czyli dh Leon 
Kolenda. Zabawa była przednia, o czym świadczy ten fragment relacji:

Specjalne położenie miejsca zabawy leśnej, nadawało jej szczególny 
urok, tchnący głębokim romantyzmem. To też ochoczo i w godnym 
podziwu nastroju, na pięknie położonej łące, otoczonej wokoło 
gęstymi zaroślami, zabawiano się na wolnym powietrzu do późnego 
wieczora. Rozbawienie doszło do tego stopnia, że podczas ostatniego 
tańca, biorący w nim udział zaczęli samorzutnie wznosić okrzyki 
Niech żyje straż ogorzelczyńska, Niech żyje Ogorzelczyn! Stamtąd 
przeniesiono się do mieszkania jednego z gospodarzy, gdyż straż 
remizę ma w budowie. Tam już bawiono się, aż ostatni kur i blaski 
wschodzącego słońca wzywały do dalszej pracy u siebie na zagonie399.

Określono, że jak na najmłodszą straż w gminie Tuliszków, to 
dochód z zabawy był znaczny (nie podano sumy zebranych pieniędzy), 
ale w porównaniu z potrzebami – budowa nowej remizy – minimalny. 
Sądzono, że „sprężysty” zarząd straży poradzi sobie z tym problemem. 
Relację z tej zabawy zakończono taką refleksją:

Więcej takich straży, a przysłowiowe, niestety bójki na zabawach 
znikną z wsi polskiej, a w miejsce ich wstąpi wychowawczy i twórczy 
prąd, prąd silny jak nurt górskiego potoku, owiany niezłomną wolą 
służenia Ojczyźnie i prędzej zrealizowane być może hasło „podcią-
gnięcia Polski wzwyż”400.

Z kolei OSP w Skulsku urządziła zabawę 21 sierpnia 1938 r. Odbyła 
się ona „we własnej sali”. Strażacy na „czysto” zebrali 50 zł, które 
przeznaczyli na doposażenie jednostki w potrzebny sprzęt401.

399  Zabawa O.S.P. w Ogorzelczynie, „GK” 1937, nr 31, s. 3.
400  Tamże.
401  Zabawa Strażacka, „GK” 1938, nr 35, s. 3.
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4. DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA

Warto zwrócić uwagę na jeszcze inną sferę działalności ochotni-
czych straży pożarnych powiatu konińskiego, a mianowicie na zawody 
o charakterze sportowym. Otóż w 1933 r. „Głos Koniński” wydruko-
wał relację z meczu pomiędzy drużyną OSP a Strzelcem. Mecz ten 
odbył się 6 sierpnia tegoż roku. Pochwalono między innymi straż za to, 
że obok podstawowej działalności związanej z niesieniem ratunku spo-
łeczeństwu zagrożonemu pożarami czy innymi klęskami, obok dzia-
łalności kulturalno-oświatowej zaktywizowała się także na polu spor-
towym, tworząc sekcję piłki nożnej. Ów mecz zakończył się remisem 
5:5, choć do przerwy strażacy prowadzili 2:1. Drużyna strażaków skła-
dała się przede wszystkim z zawodników grających niegdyś w klubie 
„Warta”, grała efektownie, a przy tym fair play, czego nie można było 
powiedzieć o przeciwnikach. Najlepszym zawodnikiem okrzyknięto 
Włodarczyka z drużyny OSP, który sam zdobył cztery bramki. Poza 
tym wyróżniono jeszcze Tworka (łącznika), Dembińskiego (obrońcę) 
i dwóch pomocników – Dzióbczyńskiego i Filipiaka402.

Strażacy z OSP w Lądzie wygrali zawody strzeleckie zorganizowane 
przez Związek Strzelecki w Lądku. Odbyły się one 16 czerwca 1935 r.  
pod hasłem „10 strzałów ku Chwale Ojczyzny”. Na trzecim miejscu 
uplasowali się druhowie ze Sługocina403.

Strażacy ochotnicy brali udział w różnych przedsięwzięciach. Jednym 
z nich był Marsz Powstańczy Szlakiem Taczanowskiego, na trasie ze 
Słupcy do Konina. Głównym jego organizatorem był Związek Strzelec-
ki, ale brały w nim udział również jednostki OSP. Były to – ogólnie rzecz 
ujmując – „zawody marszowe”, a więc miały charakter rywalizacji.

I tak na przykład w trzecim marszu, który odbył się 1 czerwca 1936 r.,  
do rywalizacji obok Związku Strzeleckiego stanęły również drużyny 
Związku Rezerwistów, Kolejowego Przysposobienia Wojskowego 
i oczywiście ochotniczych straży pożarnych. Wszystkie te organizacje 
działały na terenie powiatu konińskiego. Rywalizacja była podzielona 

402  Zawody piłki nożnej, „GK” 1933, nr 33, s. 2.
403  Zawody Strzeleckie w Lądku, „GK” 1835, nr 27, s. 2.
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na kategorie – i tak w grupie strażackiej pierwsze miejsce zajęła jed-
nostka z OSP Kuny zdobywając 278 punktów (oprócz wyniku mar-
szowego pod uwagę brano również wyniki w strzelaniu). Warto nad-
mienić, że strażacy z Kuny byli tylko o mniej więcej cztery punkty 
gorsi od drużyn z grup Związku Strzeleckiego (282,5 pkt) czy Związku 
Rezerwistów (281,5 pkt). Na drugim miejscu wśród strażaków uplaso-
wała się OSP Chorzeń (272 pkt) a na trzecim OSP Ślesin (265 pkt)404.

W tym samym roku Jan Radzimski z OSP w Koninie wystartował 
w wyścigu kolarskim na dystansie 60 km organizowanym z okazji 
Powiatowego Święta Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fi-
zycznego. Odbył się on 31 maja 1936 r., a Radzimski we wspomnia-
nym „biegu” zajął czwarte miejsce z wynikiem 2 godziny 28 minut. 
Gwoli ścisłości, zwycięzca Jan Biesiada reprezentujący Związek Strze-
lecki z Pyzdr był o 21 minut szybszy405.

Z kolei w zawodach kajakowych organizowanych w Gosławicach 
przez Ligę Morską i Kolonialną trzecie miejsce w kajakach podwójnych 
zdobyli druhowie Władysław Wiśniewski i J. Tarłowski – reprezentujący 
OSP Czarków406. Natomiast drużyna OSP Ląd zajęła drugie miejsce w za-
wodach strzeleckich o nagrodę przechodnią i mistrzostwo gminy Lądek. 
Nie obroniła tym samym miejsca z poprzedniego roku i nie zdobyła wspo-
mnianej nagrody, którą był karabin – kbks. Warto dodać, że na pozycji 
czwartej uplasowała się jednostka z Ratynia. Zawody były organizowane 
ku uczczeniu Marszałka Piłsudskiego w pierwszą rocznicę zgonu407.

Kolejne regaty kajakowe odbyły się 26 lipca 1936 r. Ponownie wy-
startowali w nich strażacy z OSP w Czarkowie. Rywalizowali z dzie-
więtnastoma innymi drużynami. Niestety nie jest wiadomym, które  
miejsce zajęli408.

404  Marsz Powstańczy Szlakiem Taczanowskiego. Powiatowe Święto Związku 
Strzeleckiego w Koninie dnia 1. VI. 1936 r., „GK” 1936, nr 23, s. 2. 

405  Wyniki Zawodów na Powiatowem Święcie PW. i WF. w Koninie w dniu 
31-go maja 1936 roku, „GK” 1936, nr 24, s. 3.

406  Ze spływu kajakowego L. M. K. na jeziorach Gosławickich, „GK” 1936, 
nr 25, s. 2.

407  Z Lądku, „GK” 1936, nr 25, s. 2.
408  Regaty kajakowe, „GK” 1936, nr 31, s. 3.
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W zawodach strzeleckich organizowanych przez komendanta po-
sterunku Policji Państwowej w Kleczewie – Franciszka Borowskiego 
wystąpiła drużyna OSP w Kleczewie. Wystawiła ona dwie drużyny, 
ale bez większych sukcesów, bowiem pierwsza uplasowała się dopiero 
na jedenastym miejscu z wynikiem 120 punktów, a druga na miejscu 
trzynastym z 79 punktami na koncie. Zwycięzca, czyli Policyjny Klub 
Sportowy z Konina, zdobył ich 274409.

Niestety, ten temat aktywności sportowej strażaków był zaledwie 
wzmiankowany w „Głosie Konińskim”. Informacje były bardzo nikłe, 
stąd w oparciu o ten periodyk trudno odtworzyć ten obszar działalności 
strażackiej, poza oczywiście zawodami pożarniczymi.

409  Zawody strzeleckie, „GK” 1936, nr 26, s. 4.
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VII. ZAANGAŻOWANIE POLITYCZNE

Niezależnie od władzy, jaka w danym momencie panuje w Polsce, 
czy w odniesieniu do okresu II Rzeczypospolitej panowała, straże 
w jakiś sposób świadomy czy nieświadomy były i są uwikłane 
w systemy polityczne. Wszak strażacy, jako indywidualności mają 
również swoje preferencje polityczne. W okresie dwudziestolecia mię-
dzywojennego, szczególnie w świetle analizy zapisów w prasie, w tym 
przypadku widać było pewną różnomyślność polityczną. Jej wyrazem 
były konkretne postawy polityczne.

Dla przykładu strażacy z Rychwała entuzjastycznie przyjęli wybór 
Ignacego Mościckiego na prezydenta Rzeczypospolitej. 4 czerwca 
1926 r. byli współorganizatorami zebrania, podczas którego Wacław 
Jedyński wyjaśnił znaczenie „wypadków majowych”410. Na koniec zaś 
wszyscy wznieśli okrzyki na cześć nowego prezydenta i na cześć Mar-
szałka Piłsudskiego411.

Straży pożarnych nie zabrakło również na wiecu manifestacyjnym, 
który odbył się w Koninie 19 października 1930 r. Była to forma sprze-
ciwu i potępienia wobec próby zamachu na Marszałka Piłsudskiego. 
Ulicami miasta przeszedł pochód, któremu przewodziła orkiestra ko-
nińskiej OSP412.

W 1933 r. swoje poparcie dla polityki zagranicznej prowadzonej 
przez polski rząd wyrazili druhowie z Gizałek.

Rolnicy Gizałek zgrupowani w ochotniczej straży pożarnej pod prze-
wodnictwem swego im, i Ojczyźnie oddanego prezesa Andrzejew-
skiego Stanisława w gawędzie o Polsce z przeszłości i teraźniejszo-
ści, o bohaterstwie żołnierza polskiego w czasie wojny światowej 
uznali, że stanowisko obecnego Rządu wobec Zagranicy jest całkiem 
słuszne. Wszyscy jednogłośnie w wyniku gawędy zadecydowali, że 
wrazieby zaszła potrzeba bronienia granic Polski, to jak jeden mąż 
stają na rozkazy Ojczyzny – ślubujemy Ci wierność, posłuszeństwo, 
Ojczyzno kochana, Tyś nas krew kosztowała i nie oddamy cię!

410  Chodzi oczywiście o Przewrót Majowy.
411  Z Rychwała, „GK” 1926, nr 24, s. 2.
412  Wielki wiec manifestacyjny w Koninie, „GK” 1930, nr 43, s. 1.
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Jednocześnie nawołujemy wszystkich obywateli Polski do udzielenia 
nam pomocy w razie potrzeby.
Niech żyje Najjaśniejsza Rzeczpospolita, Jej Prezydent Dr. Ignacy 
Mościcki i Marszałek Józef Piłsudski! Powyższą rezolucję podpisali 
Andrzejewski Stanisław – prezes O. S. P., Tomczak Karol – sołtys, 
Szuk Zygmunt – radny, Chmielecki Władysław – kierownik szkoły, 
Józef Wojciechowski, Andrzejewska Weronika, Witkowski Franci-
szek, Gozdowiak Andrzej, Sroczyński Stefan, Tomczak Franciszek, 
Kaczmarek Antoni, Kaczarowski Jan i Migacz Kazimierz.
Niechże więc postąpienie Gizałek stanie się bodźcem i poruszy 
tych, którzy jeszcze o tym nie pomyśleli. Niech wie nieprzyjaciel, że 
czuwamy i czekamy na rozkazy Wodza Narodu, niech wie, że my to 
Pierwsza Brygada413.

Za przejaw patriotyzmu, mającego zabarwienie jednakże politycz-
ne, można uznać subskrybowanie w latach trzydziestych pożyczki na-
rodowej. Tak uczyniła straż pożarna z Czarkowa, podpisując subskryp-
cję na kwotę 50 zł414. Strażacy z Wysokiego 19 lipca 1936 r. podjęli 
uchwałę wsparcia Funduszu Obrony Narodowej. Przekazali na ten cel 
sześcioprocentową obligację, której byli posiadaczami. Jej wartość wy-
nosiła wówczas 50 zł415.

Według danych z jesieni 1936 r. niektóre jednostki straży wpłaciły 
datki na rzecz FON. Wśród nich odnotowano: OSP Gosławice – 5 zł, 
OSP w Helenowie – 5 zł, OSP w Licheniu – 5 zł i OSP w Malińcu – 1 
zł416. Straż Pożarna w Pyzdrach w tym samym czasie przekazała obli-
gacje Pożyczki Narodowej na kwotę 100 zł na FON417. 4 lipca 1937 r. 
w czasie wystawy, którą zorganizowano w Liskowie pod nazwą „Praca 
i Kultura Wsi”, zaplanowany był również zjazd straży pożarnych. 
W jego ramach miał się odbyć pokaz OSP grup od I do IV, a także 
konkurs żeńskich drużyn pożarniczych (tzw. samarytańskich). Obecny 
na tym miał być również Marszałek Edward Rydz Śmigły. Tam też pla-
nowano przekazanie sprzętu wojskowego zakupionego przez miesz-

413  Z Gizałek gminy Szymanowice, „GK” 1933, nr 23, s. 6.
414  Straż pożarna subskrybuje, „GK” 1933, nr 41, s. 3.
415  Straż Pożarna na F.O.N., „GK” 1936, nr 32, s. 3.
416  Na Fundusz Obrony Narodowej, „GK” 1936, nr 41, s. 3.
417  Na F. O. N., „GK” 1936, nr 43, s. 3.
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kańców powiatu konińskiego z ofiar zebranych na Fundusz Obrony 
Narodowej. Z powiatu konińskiego wybierało się około 150 druhów418. 
OSP w Ratajach wpłaciła w 1939 r. na ten cel 25 zł. Druhowie byli 
przekonani, że za ich przykładem pójdą inne jednostki419.

Z inicjatywą doposażenia armii wyszli też strażacy z Kramska. 
Podjęli oni wiosną 1938 r. postanowienie zakupienia dla wojska ka-
rabinu maszynowego. Żeby zebrać na ten cel odpowiednie środki 
wyłonili specjalny komitet, w skład którego weszli: Pierwocha-Po-
łomski, Maciaszek – wójt, Lenko – sekretarz (najprawdopodobniej 
chodzi o sekretarza gminy) oraz Józef Kublin i Stanisław Lupa.  
Ci ostatni byli nauczycielami w kramskiej szkole powszechnej.  
Dodatkowo druhowie z tej jednostki powzięli rezolucję, w której 
wzywali wszystkie straże powiatu konińskiego do udziału w akcji na 
Fundusz Obrony Narodowej420. Na przykład OSP z Patrzykowa wpła-
ciła na ten cel latem 11 zł421.

W 1938 r. w gminie Skulsk podjęto zbiórkę na zakup okrętu – ścigacza 
„Poznań”. Miejscowa jednostka OSP przekazała na ten cel 20 złotych422.

Z innych akcji warto wspomnieć, że straż pożarna z Lądku wsparła 
miejscową szkołę. 7 września 1937 r. podjęto uchwałę o zakupie dla 
miejscowej placówki oświatowej mapy ściennej „na wałkach” w roz-
miarze 96 x 75 cm. Koszt zakupu to 14 zł, wdzięczności dzieci nie 
dało się wycenić423. Podobnie zachowali się strażacy z Pyzdr. Między 
innymi wczesną wiosną 1939 r. kierowniczka Szkoły Powszechnej 
w Pyzdrach – W. Woroninowa dziękowała H. Łuzińskiemu pełniące-
mu wówczas obowiązki naczelnika XVII rejonu ochotniczych Straży 
Pożarnych w Pyzdrach za przekazanie z budżetu Rejonu 25 zł na zakup 
książek do biblioteki szkolnej424.

418  Zjazd straży pożarnych w Liskowie, „GK” 1937, nr 25, s. 3.
419  Powiat koniński w akcji na F.O.N., „GK” 1939, nr 14, s. 3.
420  Straż Pożarna funduje karabin maszynowy dla armii, „GK” 1938, nr 15, s. 3.
421  Z Patrzykowa, „GK” 1938, nr 24, s. 3.
422  Ze Skulska. Ofiary na ścigacz, „GK” 1938, nr 50, s. 3.
423  Z Lądu, „GK” 1937, nr 42, s. 3.
424  Z Pyzdr, „GK” 1939, nr 14, s. 3.
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Strażacy powiatu konińskiego, pewnie jak i wszystkich innych, 
angażowali się w życie polityczne w różny sposób. Ale byli również 
zachęcani do udziału w tym życiu. W roku 1935 przypadły kolejne 
wybory parlamentarne. Na posiedzeniu zarządu Oddziału Powiatowe-
go w Koninie odbytym 3 sierpnia tegoż roku podjęto uchwałę, w której 
zawarto odezwę skierowaną do wszystkich straży na terenie powiatu. 
W treści odezwy była zachęta do wzięcia udziału w głosowaniu. Wy-
brzmiała ona następująco:

Ostatnim aktem woli zmarłego Marszałka Józefa Piłsudskiego została 
ustanowiona nowa Konstytucja, na zasadzie której mają się odbyć 
nowe wybory do ciał ustawodawczych. Wybory te mają powołać do 
pracy nad utrwaleniem naszej niepodległości ludzi, którzy by dobro 
Państwa stawiali na pierwszym miejscu. Społeczeństwo nasze w nad-
chodzących wyborach musi wykazać swoją solidarność i spoistość, 
musi zadokumentować wobec świata swoją zdolność do rządzenia 
państwem w momencie, gdy mu zabrakło Tego, który całe swoje życie 
pracował nad odbudową Polski i doprowadził Ją do potęgi.
Zarząd Powiatowy apeluje do wszystkich członków ochotniczych 
straży pożarnych, ażeby w dniu wyborów do ciał ustawodawczych so-
lidarnie spełnili swój obowiązek obywatelski i stanęli w szeregach tego 
uświadomionego społeczeństwa, które wykonując testament Nieśmier-
telnego Wodza Narodu, pracuje nad umocnieniem naszej Ojczyzny.
Pamiętajcie Druhowie, że 8-go września r.b. przy urnie wyborczej nie 
powinno zabraknąć ani jednego strażaka, ani jednego członka jego 
rodziny. Władze strażackie powiatowe spełnienia tego obywatelskie-
go obowiązku od Was, strażacy, żądają425.

Trzeba przyznać, że brać strażacka w zdecydowanej większości od-
powiedziała na ten apel, czego dowodem mogą być uchwały podejmo-
wane przez poszczególne jednostki. I tak na przykład 7 sierpnia 1935 r. 
taką uchwałę przyjęli strażacy z Rychwała. Brzmiała ona następująco:

Wobec szkodliwej agitacji wśród społeczeństwa przeciwko braniu 
udziału w głosowaniu, Zarząd Straży w poczuciu obowiązku obywa-
telskiego oświadcza, że w nadchodzących wyborach przez wzgląd 
na dobro i prestiż Państwa nikt nie może uchylić się od głosowania. 
Wszyscy jak jeden mąż muszą iść do urn wyborczych. Przez liczny 

425  Apel do strażaków, aby spełnili swój obowiązek w dniu wyborów, „GK” 
1935, nr 32, s. 3.
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udział w wyborach musimy zadokumentować wobec zagranicy spo-
istość i solidarność społeczeństwa polskiego. Jednocześnie Zarząd 
Straży postanowił zwrócić się z apelem do wszystkich członków, by 
w dniu 8 września spełnili swój obowiązek obywatelski przez udział 
w akcie wyborczym426.

Podobne brzmienie miała uchwała OSP w Krzymowie, która została 
przyjęta 8 sierpnia. Tu znalazło się jednakże jeszcze odniesienie do 
Marszałka Piłsudskiego.

My strażacy byliśmy swemu Wodzowi, Twórcy Państwa Polskiego 
ś.p. Józefowi Piłsudskiemu zawsze wierni i oddani. Tak i dziś pracę 
naszą prowadzić musimy nadal oddając się karnie rozkazom tych 
naszych przywódców, którzy losami Państwa kierują. Przyrzekamy, że 
w pracy dla Państwa będziemy tak postępować jak w czasie, gdy nam 
Marszałek Józef Piłsudski za życia swego przewodził. Wśród grobów 
królewskich na Wawelu spoczywa Jego ciało, lecz duch Wodza tym 
silniej i mocniej żyć będzie wśród nas i bardziej wcielać będziemy 
w życie, Jego święte wskazania i dlatego też w dniu dzisiejszym uro-
czyście przyrzekamy, że dnia 8 września 1935 roku staniemy jak jeden 
mąż do urny wyborczej, by tam oddać nasze głosy na tych obywateli 
których Rząd nam wskazuje, a którzy wierni będą ideologii Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Przyrzekamy również o ile sił zwalczać warchol-
stwo i skłaniać wszystkich znajomych sąsiadów do wzięcia czynnego 
udziału w głosowaniu, by przez to zadokumentować, że my strażacy 
od wskazań Wielkiego Budowniczego nigdy nie odstąpimy i dla dobra 
Ojczyzny i bliźnich ze wszystkich sil pracować będziemy427.

Deklarację udziału w wyborach 8 września 1935 r. złożyli także 
strażacy z OSP w Grochowach, Kucharach Kościelnych, Czyżewie, 
Rozalinie, Święci oraz Szczepidle. Z kolei druhowie z Wąsosz przyjęli 
krótką uchwałę następującej treści:

Zarząd Straży pożarnej w Wąsoszach stojąc na stanowisku spełnienia 
obowiązku obywatelskiego wynikającego z Konstytucji i ordynacji 
wyborczej do Sejmu i Senatu – wzywa ogół członków Straży do speł-
nienia obowiązku przez udział w głosowaniu do ciał parlamentarnych 
w dniach 8 i 15 września r.b.428

426  Uchwały Zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych, „GK” 1935, nr 34, s. 3. 
427  Tamże.
428  Tamże.
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Obojętni na wezwanie do spełnienia obowiązku patriotycznego 
przez udział w wyborach parlamentarnych nie pozostali także człon-
kowie straży rejonu tuliszkowskiego. W terminie od 14 do 17 sierpnia 
w jednostkach w Tuliszkowie, Wróblinie, Krępie, Kiszewach, Smasze-
wie, Rudzie i Tarnowie przyjęte zostały uchwały, które brzmiały:

Zebrani członkowie Zarządów, zdając sobie dokładnie sprawę 
z przysługującego im prawa, a nawet obowiązku obywatelskiego, 
piętnują nawoływanie prowodyrów partyjnych do wstrzymania się 
od wyborów i wszelkie przeciwstawiania się ludzi złej woli wobec 
Państwa i Rządu, zdążającego stale do wzmocnienia siły i potęgi 
Państwa Polskiego oraz pomni na pozostawiony testament przez 
Wodza Narodu ś.p. Marszałka Piłsudskiego jednogłośnie uchwalają 
wziąć czynny udział w akcie wyborczym, nakazać wszystkim swym 
członkom do spełnienia obywatelskiego obowiązku wobec Państwa 
i przy każdej sposobności uświadamiać swe otoczenie, że przez udział 
w głosowaniu mogą wywierać choć niebezpośredni to pośredni 
wpływ na kształtowanie się stosunków w Państwie, zaś przez uchy-
lanie się od tego obowiązku – stają się dezerterami, rezygnującymi 
z przysługujących im praw, jakie wolnemu obywatelowi dała Konsty-
tucja i Ordynacja Wyborcza429.

Do tej akcji promującej udział w wyborach dołączyli także strażacy 
z jednostek w Ostrowążu, Sławęcinie, Ciążeniu, Grodźcu, Główiewie, 
Koszutach, Ślesinie, Świętem, Patrzykowie, Kobylankach, Kijowcu, 
Lądku, Myszakówku, Pyzdrach, Rudzie Komorskiej, Ratajach, Pie-
trzykowie, Wyszynie, Biskupiu, Kopojnie, Wrąbczynkowskich Ho-
lendrach, Trąbczynie, Nowej Wsi, Skokumiu, Izabelinie, Drzewcach, 
Augustynowie, Oleśnicy, Skulsku, Malińcu, Helenowie, Licheniu, 
Lądzie, Kowalewie, Janowicach, Liścu Wielkim i Barłogach. Straże 
te również podjęły uchwały wzywające swoich członków do udziału 
w wyborach430.

Podobnie zachowali się strażacy z Konina. Też przyjęli uchwałę, 
w której apelowali do swoich członków i ich rodzin o udział w wyborach:

429  Strażacy z Rejonu Tuliszkowskiego za gremialną akcją wyborczą, „GK” 
1935, nr 34, s. 3.

430  Strażacy ławą idą do urn wyborczych, „GK” 1935, nr 35, s. 3.
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Straż pożarna Konin, jako instytucja wyższej użyteczności nie może 
pozostać obojętną wobec swoich obowiązków obywatelskich zastrze-
żonych Konstytucją wzywa wszystkich swych członków i ich rodziny 
do gremialnego wzięcia udziału w głosowaniu do ciał ustawodaw-
czych, dając przez spełnienie tego aktu wyraz swego poczucia wyraź-
nego obowiązku Obywatelskiego wobec Państwa431.

Warto odnotować, że nie skończyło się tylko na samych apelach 
czy odezwach. Bo oto na przykład straż pożarna w Wilczynie w dniu 
wyborów pod dowództwem K. Przybylskiego z orkiestrą na czele 
grającą „Pierwszą Brygadę” wkroczyła do lokalu wyborczego w 100% 
składzie oddając swoje głosy432.

Fot. 36. Zagórowscy Żydzi w szeregach miejscowej straży
Źródło: Zbiory Łukasza Parusa

431  Apel Konińskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, „GK” 1935, nr 35, s. 3.
432  Z Wilczyna, „GK” 1935, nr 38, s. 4.
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Latem 1936 r. odbyły się w wielu miejscowościach powiatu ko-
nińskiego manifestacje, które były wyrazem oburzenia na działania 
zmierzające do pełnej germanizacji Gdańska. Brały w nich również 
jednostki ochotniczych straży pożarnych, których przedstawiciele 
podpisywali się pod deklaracjami i oświadczeniami sprzeciwiający-
mi się działaniom Niemiec w kwestii Gdańska. Tak było na przykład  
19 lipca 1936 r. w Koninie, gdy – w wiecu manifestacyjnym obok 
innych organizacji wzięła udział również miejscowa straż433. Strażacy 
z różnych jednostek uczestniczyli w podobnym wiecu we Władysła-
wowie434 i Kazimierzu Biskupim. W tym ostatnim miejscowa orkie-
stra strażacka odegrała hymn narodowy435. Podobny wiec z udziałem 
druhów ochotników odbył się też 26 lipca w Grodźcu. Trzeba przy-
znać, że we wszystkich tych manifestacjach treść rezolucji była taka 
sama lub zbliżona do siebie. Oto przykład z Grodźca:

Stwierdzając, że rozwój dziejowy Rzeczypospolitej wymaga rozsze-
rzenia naszych uprawnień w Gdańsku, w zakresie potrzeb gospodar-
czych i obrony państwa, że rozwój Gdańska, z racji jego położenia 
geopolitycznego, warunkowany był zawsze związkiem z Polską, że 
dzięki połowicznemu zadośćuczynieniu odwiecznym, życiowym ko-
niecznościom i przyrodzonym prawom Państwa Polskiego, Gdańsk 
nie osiągnął dotychczas wszystkich korzyści, wynikających z położe-
nia przy ujściu Wisły -
ŻĄDAMY
ostatecznego utrwalenia odwiecznych, historycznych praw Rzeczy-
pospolitej w Gdańsku i porcie gdańskim, utrwalenia gwarancji bez-
pieczeństwa i ugruntowania niczym nieskrępowanego handlu przez 
port gdański.
OŚWIADCZAMY,
że wszelka rewizja obecnego statutu może pójść tylko w kierunku 
rozszerzenia w Gdańsku uprawnień Rzeczypospolitej, która jedynie 
może zabezpieczyć całej ludności warunki swobodnego, kulturalnego, 
politycznego i gospodarczego rozwoju, a ludności polskiej zagwaran-
tować równorzędny rozwój, jako współgospodarzom terenu436.

433  Manifestacyjny wiec w Koninie w sprawie Gdańska, „GK” 1936, nr 30, s. 2.
434  Manifestacyjny wiec w Władysławowie, „GK” 1936, nr 30, s. 2.
435  Manifestacyjny wiec w Kazimierzu Biskupim, „GK” 1936, nr 30, s. 2.
436  Wiec manifestacyjny w Grodźcu, „GK” 1936, nr 31, s. 2.
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Po rozwiązaniu przez Walerego Sławka BBWR w 1936 r., rok 
później – 21 lutego 1937 r. – pułkownik Adam Koc ogłosił swoją 
słynną deklarację ideowo-polityczną, która przyczyniła się do powsta-
nia nowej siły politycznej, jaką był Obóz Zjednoczenia Narodowego 
(OZN). Deklaracja ta odbiła się szerokim echem niemal w całej ów-
czesnej Polsce, a tym samym również na prowincji. W poszczególnych 
miastach, miasteczkach, a nawet wioskach zawiązywały się struktury 
OZN, a mieszkańcy, w tym przedstawiciele różnych organizacji, de-
klarowali przystąpienie do Obozu, tym samym wyrażając swoje poli-
tyczne poparcie dla idei ogłoszonej przez pułkownika Koca. Tak o tym 
„pospolitym poruszeniu” pisano na łamach „Głosu Konińskiego”:

Deklaracja ideowo-polityczna płk. Adama Koca stała się wielkim wy-
darzeniem w życiu Narodu Polskiego. Zrozumienie znaczenia i roli 
tej deklaracji pogłębia się w całym społeczeństwie w miarę dokładne-
go zapoznawania się z jej tezami, w miarę wmyślenia się w szeroko 
zakrojony i omawiający wszystkie najważniejsze dziedziny życia 
państwowego program.
Odzew całego społeczeństwa na deklarację płk. Koca jest olbrzymi. 
Nie ma miasteczka i wsi, nie ma stowarzyszenia i organizacji, nie 
ma zebrania, na których nie poświęcono by najwięcej czasu i uwagi 
omówieniu podstawy ideowej, tworzącego się obozu konsolidacji 
narodowej. Sprawa deklaracji nie schodzi z czołowych szpalt całej 
prasy polskiej, nie schodzą z nich również coraz liczniej napływające 
wiadomości o akcesach, jakie z różnych stron zgłaszane są do biura 
centralnego organizacji w Warszawie przy ul. Matejki 3.
Masowy napływ zgłoszeń zarówno zbiorowych od związków i sto-
warzyszeń, jak i od poszczególnych osób świadczy o głębokim zro-
zumieniu konieczności połączenia się całego narodu we wspólnym 
wysiłku, wskazuje, że społeczeństwo przemyślało główne wskazania 
Naczelnego Wodza, rozwinięte w deklaracji płk. Koca i dojrzało do 
stworzenia woli zbiorowej jednolicie kierowanej, że ugruntowało 
się mocne przekonanie, „że Polaków nie stać na chodzenie samopas 
osobnymi ścieżkami, łączącymi się tylko w pewnych chwilach, od 
święta”437.

Oczywiście nie zabrakło wśród popierających tę deklarację również 
strażaków, a w tym tych z powiatu konińskiego. Tak było w Kleczewie, 
gdzie w imieniu OSP deklarację podpisał naczelnik Franciszek Nie-

437  Komunikat sekretariatu płk. Adama Koca, „GK” 1937, nr 9, s. 3.
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dzielski438. W Kazimierzu Biskupim dokonali tego w imieniu druhów 
Stanisław Mańkowski i A. Horowski439. Do OZN w Rychwale przy-
stąpiły jednostki OSP w Kucharach Kościelnych (deklarację podpisał 
Raczyński), w Grochowach (Wojciech Stefański), Święci (F. Carze), 
Czyżewie (Józef Król) i samym Rychwale (dr Michał Gieryń)440. Po-
dobnie było w Skulsku. Tam podpisali się przedstawiciele strażaków 
ze Skulska (Stanisław Błazeusz – prezes), Wtórku (T. Karnkowski – 
prezes) i Kobylanek (Stanisław Lissewski – prezes)441. Pod deklara-
cją podpisał się także J. Węglewski – nacz. rejonowy straży pożarnej 
w Grodźcu442. To samo uczynili strażacy z Pyzdr443. Taki sam akces 
zgłosiły jednostki z gminy Lądek. Deklarację podpisywali w imieniu 
OSP Lądek – jej prezes W. Wrzesiński oraz M. Godlewski (naczel-
nik). W imieniu OSP Ciążeń – A. Matysiak (naczelnik) i M. Przyby-
ła (dowódca). Za druhów z OSP w Dolany podpis złożył S. Stobiński 
– naczelnik i M. Harmaciński – przewodniczący komisji rewizyjnej. 
Poza tym: Czesław Maciejewski (prezes OSP Kowalewo) i z tej samej 
jednostki jej naczelnik – S. Smuszkiewicz, J. Ziemniak (naczelnik 
OSP Ląd), S. Łopaciński (naczelnik OSP Sługocin)444. Z terenu gminy 
Rzgów były to jednostki z Szetlewa (Władysław Andrzejak), Grabie-
nic (Piotr Ligocki), Biskupic (Julian Reder), Kurowa (Jan Kasznia), 
Osieczy (Józef Kowalczykiewicz)445. Deklarację podpisali również 
słupeccy strażacy, dokładniej w ich imieniu Jan Czajewicz – prezes 
i Antoni Węgliński – naczelnik446. W Krzymowie za druhów ze swojej 
jednostki deklarację podpisał Leon Jóźwik447. Na terenie gminy Tu-
liszków do OZN przystąpiły straże z: Tuliszkowa, Wróbliny, Gadowa 

438  Z Kleczewa, „GK” 1937, nr 10, s. 2.
439  Z Kazimierza Biskupiego, „GK” 1937, nr 10, s. 2.
440  Z Rychwała, „GK” 1937, nr 10, s. 2.
441  Ze Skulska, GK” 1937, nr 10, s. 2.
442  Z Grodźca, GK” 1937, nr 10, s. 2.
443  Z Pyzdr, GK” 1937, nr 10, s. 3.
444  Z gminy Lądek, GK” 1937, nr 11, s. 1.
445  Z gminy Rzgów, GK” 1937, nr 11, s. 1-2.
446  Ze Słupcy, GK” 1937, nr 11, s. 2
447  Z gminy Brzeźno, GK” 1937, nr 11, s. 2.
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i Krępy448. Również w gminie Piorunów strażacy zadeklarowali swoje 
zaangażowanie do Obózu. Zrobiły to jednostki z Chylina (Ludwik 
Pułaski), Kun (Alfred Delong), Wyszyny (Władysław Kaczmarek)449.

Fot. 37. Wycinek z „Głosu Konińskiego” o przystąpieniu mieszkańców 
Kazimierza Biskupiego do Obozu Zjednoczenia Narodowego

Źródło: zbiory własne autora

W kolejnych dniach i tygodniach podobnych deklaracji z udziałem 
druhów z ochotniczych straży pożarnych przybywało. 20 marca 1937 r.  
odbyło się spotkanie organizacji z trenu gminy Gosławice. Do OZN 
przystąpiło również kilka jednostek, w tym: OSP w Cukrowni „Gosła-
wice” (deklarację podpisał Czesław Chludziński), OSP w Morzysła-
wiu z prezesem M. Podgajeckim na czele, OSP w Rudzicy (naczelnik 

448  Z Tuliszkowa, „GK” 1937, nr 12, s. 2.
449  Z Gminy Piorunów, „GK” 1937, nr 13, s. 4.
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Czesław Lulka), OSP Niesłusz450 (naczelnik Adam Szopiński), OSP 
Grójec (naczelnik Stanisław Wawrzyniak), OSP Czarków (skarbnik 
Stefan Pietrzak) i OSP w Licheniu (prezes Franciszek Piskorz)451.

Warto dodać, że w Kleczewie Rada Rejonowa XVIII Rejonu Straży 
Pożarnych przyjęła specjalną uchwałę. W jej treści można przeczytać:

Rada Rejonowa XVIII Rejonu Straży Pożarnych w Kleczewie, opie-
rając się na ideologii Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskie-
go zgłasza akces do deklaracji ideowej, wygłoszonej przez p. pułk. 
Adama Koca, a stanowiącej podwalinę konsolidacji wszystkich sił 
Narodu Polskiego w myśl wskazań Marszałka Śmigłego-Rydza452.

Podobną uchwałę dzień później przyjęli druhowie z Kramska. Na 
walnym zebraniu, które odbyło się 21 marca 1937 r., obecnych było 
80 członków „rekrutujących się z robotników, rolników, kupców, rze-
mieślników i inteligencji”. Wniosek o taką uchwałę zgłosił prezes 
OSP Franciszek Miastkowski, którą w ostatecznej formie wygłosił dh 
Władysław Komorowski. Kramscy strażacy przystąpili do OZN, „by 
zwartą siłą, na zasadach demokratycznych Konstytucji Kwietniowej 
współpracować ku chwale i potędze mocarstwowej Polski”453. 

Z kolei w Ostrowążu strażacy ochotnicy z tej miejscowości oraz 
Kobylanek z okazji 3 Maja podpisali się pod telegramem do Marszałka 
Rydza-Śmigłego, obiecując w razie wojny bronić ojczyzny do ostat-
niej kropli krwi. Obok strażaków pod tym telegramem podpisali się 
również przedstawiciele innych organizacji454.

450  W notatce podano dwukrotnie OSP Niesłusz, z tym że różnych naczel-
ników – za drugim razem był to Adam Olejnik. Można przypuszczać, że albo 
chodziło o inną jednostkę, np. Chorzeń, która w wykazie nie występuje, lub też 
o to, że jeden z wymienionych był prezesem, a drugi naczelnikiem, choć bar-
dziej prawdopodobna jest pierwsza opcja. To samo z OSP w Licheniu, gdzie raz 
jako prezes występuje Franciszek Piskorz, a drugim razem W. Szopiński, który 
równocześnie miał być prezesem OSP Helenów.

451  Echa z powiatu po deklaracji płk Koca, „GK” 1937, nr 14, s. 3.
452  Uchwała Rady Rejonowej XVIII Rejonu Straży Pożarnych w Kleczewie, 

„GK” 1937, nr 13, s. 4.
453  Z Kramska, „GK” 1937, nr 15, s. 2.
454  Uroczystość 3-cio Majowa w Ostrowążu, „GK” 1939, nr 20, s. 3.
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W pewnym sensie wymiar polityczny miały również nabożeństwa 
za duszę ministra Bronisława Pierackiego, zastrzelonego w Warszawie 
przez banderowców. Takie nabożeństwo z udziałem miejscowej straży 
zostało odprawione 18 czerwca 1934 r. w Wilczynie. Na koniec orkie-
stra strażacka odegrała marsza żałobnego – W mogile ciemnej autor-
stwa A. Orłowskiego455.

Strażacy angażowali się również w działalność samorządową, 
czego dowodem mogą być wybory z roku 1934. Na przykład w Słupcy 
radnym został Antoni Węgliński. W Golinie – Feliks Jóźwiak456, Stani-
sław Szumiński, Michał Kobyliński. W Kleczewie – Jan Anasiewicz, 
w Ślesinie – Albin Moszczeński czy w Zagórowie – Konstanty Lidma-
nowski457.

455  Z Wilczyna, „GK” 1934, nr 27, s. 2.
456  P. Gołdyn, Szkic do portretu Feliksa Jóźwiaka (1896-1969) – społeczni-

ka i ostatniego przedwojennego burmistrza Goliny, „Polonia Maior Orientalis” 
2016, T. III.

457  Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w 9-ciu miastach powiatu Konińskie-
go, „GK” 1934, nr 23, s. 1-2.
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ZAKOŃCZENIE

Ze względu na swą specyfikę prasa nie powinna być jedynym 
źródłem w badaniach. Jednakże w przypadku powyższych rozważań 
została ona potraktowana jako „źródło jedyne”. Przesłanek ku temu 
jest kilka. Najważniejszą z nich jest jednakże zebranie i przedstawie-
nie obrazu straży pożarnych powiatu konińskiego w jednym miejscu 
i z jednej perspektywy. Wiele jednostek przy okazji swoich jubileuszy 
poszukuje informacji historycznych na temat wydarzeń związanych ze 
swoją działalnością. Brak rozeznania w źródłach zdecydowanie im to 
utrudnia. Stąd informacje zawarte w tej publikacji z jednej strony mogą 
stanowić pewne uzupełnienie, z drugiej punkt wyjścia do dalszych po-
szukiwań w celu odtworzenia dziejów poszczególnych straży z terenu 
powiatu konińskiego. Choć – biorąc pod uwagę późniejsze podziały 
administracyjne – to na kartach niniejszej publikacji znalazły się in-
formacje o strażach, które dziś terytorialnie przynależą do powiatów: 
tureckiego, słupeckiego, pleszewskiego i wrzesińskiego. Wzmianko-
wane są również te, które już dawno zakończyły swoją działalność lub 
była ona w okresie II RP epizodyczna – jak choćby straż w Posadzie.

Na koniec trzeba również zwrócić uwagę na to, że „Głos Koniński” 
przedrukowywał artykuły o treściach ogólnopożarniczych z innych pe-
riodyków, np. z „Przeglądu Pożarniczego”. Przykładem może być choćby 
artykuł K. Lidmanowskiego z listopada 1928 r. W sprawie koni do 
pożarów. Nie dotyczył on ściśle działalności straży pożarnych w powiecie 
konińskim, stąd jego treść nie została uwzględniona w rozważaniach.458

Warto zwrócić również uwagę na pewien ciekawy artykuł, który 
ukazał się jesienią 1929 r. na łamach „Głosu Konińskiego”. Nosił on 
dość znamienny tytuł Więcej odwagi Druhowie! Co interesujące, nie 
chodziło o odwagę do walki z żywiołami, ale o odwagę zupełnie innej 
natury. Autor zachęcał strażaków do chwycenia za pióra i pisania do 
czasopism strażackich459. Niniejsza książka jest odpowiedzią na tę 
zachętę…

458  W sprawie koni do pożarów, „GK” 1928, nr 43, s. 1-2.
459  Więcej odwagi Druhowie!, „GK” 1929, nr 38, s. 1.
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KATALOG POŻARÓW

Inspiracją do opracowania tego katalogu była publikacja Andrzeja 
Karpińskiego poświęcona pożarom w polskich miastach w okresie od 
XVI do końca XVIII wieku. Autor zwracał uwagę na ich następstwa 
ekonomiczne, ale także społeczne i kulturowe1. Analiza „Głosu Koniń-
skiego” pokazała, że informacje dotyczące tych wydarzeń miały swoje 
stałe miejsce na łamach czasopisma. Oczywiście nie w każdym roku 
intensywność tego typu informacji podawanych do druku była takaż 
sama. Były bowiem lata, zwłaszcza w pierwszym okresie ukazywania 
się tygodnika, że pojawiło się zaledwie kilka wzmianek, ale były też 
takie lata, gdzie czasem więcej pisano o samych pożarach niż o działal-
ności straży pożarnych. Zresztą, wczytując się w opisy pożarów widać, 
że niezwykle rzadko podawano informacje o ich gaszeniu.
Zamieszczony poniżej wykaz pożarów jakie dotknęły miasta i wsie 
powiatu konińskiego pokazuje w jakiś sposób skalę tego zjawiska. Oczy-
wiście nie są to dane pełne, bowiem z pewnością tego typu zdarzeń było 
zdecydowanie więcej niż odnotowano ich na łamach „Głosu Konińskie-
go”. Ale nie o skalę tu chodzi, ale o przyczyny i skutki pożarów. W więk-
szości przypadków niestety nie udało się ustalić przyczyn wybuchu 
pożaru. Sporą grupę stanowiły pożary wynikające z nieostrożnego ob-
chodzenia się z ogniem, a więc z braku odpowiedzialności. Jak to się 
dzisiaj często określa – zawinił czynnik ludzki. Często również winą była 
choćby konstrukcja komina, najczęściej wadliwa, przez co wydostawa-
ły się iskry, a przy dachach w zdecydowanej większości krytych słomą 
o nieszczęście było łatwo. W kilkunastu przypadkach zdołano ustalić, że 
pożar wybuchł od niedopałka papierosa. Były również przypadki, kiedy 
to pożar wzniecały dzieci, najczęściej kilkuletnie, pozostawione bez 
opieki dorosłych, które – bawiąc się zapałkami – doprowadzały do trage-
dii. Niestety nie brakowało również celowych podpaleń. Miały one w za-
sadzie dwa podłoża. Po pierwsze chodziło o wyłudzenie odszkodowania, 
po drugie przyczyną była chęć zemsty na właścicielach nieruchomości.
1  A. Karpiński, Pożary w miastach Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku i ich 
następstwa ekonomiczne, społeczne i kulturowe. Katalog, Warszawa 2020.
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Analiza tych pożarów pokazuje jeszcze kilka innych wątków. Z jednej 
strony są to skutki. Bardzo często pastwą pożaru padały całe gospodar-
stwa (domy mieszkalne, obory, stodoły, szopy czy chlewy), sprawia-
jąc, że człowiek zostawał w kilkanaście czy kilkadziesiąt minut pozba-
wiony dorobku życia i dachu nad głową. Jeszcze gorzej, gdy w czasie 
jednego pożaru spłonęło kilka czy kilkanaście gospodarstw, czasem 
nawet pół wioski. Drugim wątkiem jest zaangażowanie tak samych 
straży, jak również społeczeństwa w gaszenie pożarów. Często widać 
solidarność ludzką w walce z żywiołem, innym razem zupełną obojęt-
ność na tragedię sąsiadów.
Przedstawione poniżej informacje o pożarach w zasadzie zostały zacho-
wane w swej oryginalnej wersji. Ujednolicone zostały między innymi 
zapisy nazw miejscowości. W omawianym bowiem okresie pisano nie-
które nazwy miejscowości zupełnie inaczej niż współcześnie, np. Sta-
remiasto zamiast Stare Miasto. W nawiasach kwadratowych pojawiły 
się pewne uzupełnienia poczynione przez autora.
I jeszcze jedna uwaga. W trakcie pracy nad katalogiem pewne jego 
części wysyłane były zaznajomionym z autorem osobom. Te fragmen-
ty dotyczyły pożarów, które mogły dotknąć przodków tychże osób. Dla 
wielu z nich były to informacje dotychczas nieznane, ale z perspekty-
wy badań nad dziejami rodziny czy szerzej – miejscowości bądź samej 
straży niezwykle przydatne. Żywić należy zatem nadzieję, że inni 
również skorzystają z informacji zawartych w poniższym katalogu.
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Dnia 30 b. m. wybuchł pożar we wsi kościelnej Morzysław. Przy-
czyna, jak twierdzą, palenie papierosów w stodole. Ofiar w ludziach 
nie było, zaledwie kliku poparzonych Do ostatnich podobno należał 
pewien „mądry” gospodarz, który z trudem wyratował przechowywa-
ne w domu przez głupotę 2500 dolarów przy pomocy dzielnych stra-
żaków konińskich, których wynagrodził aż tysiącem marek! Kościół 
i plebania ocalały: zgorzały jeno, jak utrzymują, 16 budynków, do kilku 
rodzin należących.

Przy sposobności zwracamy uwagę gospodarzy na bezskuteczność 
zabraniania wyrostkom palenia tytoniu. Czy nie lepiej pozwolić palić 
otwarcie przy rodzicach w izbach? Nie będą wtenczas palili po kątach 
wśród siana i słomy i mniej zużyją tytoniu, bo jak wiadomo, owoc zaka-
zany zawsze lepiej smakuje.

GK 1921, nr 8, s. 3.

9-go [sierpnia] w Tuliszkowie: 2 budynki mieszkaniowe
13-go [sierpnia] we wsi Dryi gminy Tuliszków, spaliło się od pioruna 

nad ranem gospodarstwo St. Kałużnego i jego teścia. Straty duże, bo 
poszły z dymem sprzęt tegoroczny, inwentarz i sporo drobiu […].

23-go [sierpnia] spaliły się w Starym Mieście: 1 obora, 1 stodoła 
i drobny sprzęt rolniczy1.

GK 1921, nr 12, s. 3.

10 stycznia [1922 r.] o godz. 4 po poł. we wsi Grzymiszewie p. Ludmiła 
Pułaskiego spaliła się stodoła pełna jęczmienia, owsa, saladery i różnej 
paszy. Przyczyna jeszcze nieustalona. Straty obliczają na 40 113 000 marek.

GK 1922, nr 4, s. 3.

Dnia 23 stycznia wybuchł pożar w zabudowaniach należących do 
sukcesorów br. Badyńskich. Pożar powstał z nieuważnego obchodzenia 
się z ogniem. Zgorzały 2 stodoły, 2 obory, 20 szt. bydła, 2 konie i 2 [?] 
świnie. Straty obliczają w miliony marek.

GK 1922, nr 5, s. 3.

W niedzielę o godzinie 4 z rana mieszkańcy domów przy kościele farnym 
zaalarmowani zostali pożarem w suterynie budynku szkoły powszechnej, 
gdzie od tlących się sadzy zapaliło się drzewo opałowe. Sklepienia piwnicy 
nie dopuściły płomieni do sal szkolnych. Przybyła straż z sikawką, pożar 
umiejscowiła i stłumiła. Przy gaszeniu pożaru okazał się wielki brak wody, 
gdyż w całej tej dzielnicy można było korzystać z pompy plebańskiej, 
wszystkie inne popsute, na co magistrat winien zwrócić pilną uwagę.

GK 1922, nr 8, s. 3.
1  Jest opisany jeszcze jeden przypadek, niestety tekst egzemplarza, z którego 
korzystano, jest bardzo nieczytelny.
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W piątek 30 marca o godz. 7 m. 30 we wsi Wilków gminy Stare Miasto 
wybuchł pożar w zagrodzie gospodarza Olejnika i zniweczył oborę wraz 
ze znajdującą się tam krową oraz część domu mieszkalnego.

GK 1923, nr 14, s. 3.

W środę d. 30 maja w czasie burzy zapaliła się od pioruna stodoła 
we wsi Brzeźno należąca do gospodarza Pilarskiego. Pożar umiejsco-
wiła Straż Ogniowa w Brzeźnie.

GK 1923, nr 23, s. 2.

Dnia 10 lipca r.b. o godz. 4-ej po poł. we wsi Gliny gm. Dąbroszyn 
spłonęły całkowicie zabudowania mieszkalne i gospodarcze należące 
do Krystiana Wojaka i Andrzeja Klijewskiego. Starty wynoszą kilka-
dziesiąt milionów marek.

GK 1923, nr 29, s. 4.

Nad ranem dn. 16 b.m. [września] wybuchł pożar w Rektyfikacji 
Konińskiej. Rezerwuar zawierający spirytus eksplodował, przy czym 
spłonęło około 500 litrów spirytusu, pożar wyrządził znaczne szkody 
oceniane na 250 milionów marek, dzięki jednak energicznej i szybkiej 
pomocy miejscowej straży ogniowej został wkrótce opanowany. Przy-
czyną pożaru była nieostrożność obsługi. 

We wsi Wilczna, gm. Władysławów spłonęły: dom, obora, stodoła, 
stóg zboża i 2 krowy p. Maciaszka. Przyczyna pożaru niewiadoma2.

GK 1923, nr 38, nr 3.

Dnia 29 października r.b. o godz. 12 w nocy we wsi Adamów gm. 
Golina wybuchł pożar, który strawił doszczętnie pięć zagród gospodar-
skich (około 40 zabudowań). Przyczyna pożaru na razie nieustalona. 
Śledztwo w toku.

GK 1923, nr 45, s. 3.

W niedzielę dn. 3 grudnia o godz. 6-ej wieczorem wybuchł pożar 
w rektyfikacji „Golina”, który strawił urządzenie i aparaty rektyfika-
cyjne oraz duże zapasy spirytusu. Straty wynoszą dziesiątki miliardów 
marek. Śledztwo w toku, które na pewno wyjaśni przyczyny pożaru 
względnie ujawni zbrodniarzy.

GK 1924, nr 1, s. 3.

2  Okazało się, że przyczyną pożaru było celowe podpalenie z zemsty. Ogień 
pojawił się w dwóch miejscach równocześnie. Według dochodzenia pożar został 
wzniecony za pomocą nafty. Sprawca nie został wykryty (zob. Echa pożaru 
w Wilcznie gm. Golina, „GK” 1923, nr 39, s. 2).
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Dnia 8 września rb. [1924] o godz. 7 min. 30 wieczorem wybuchł 
pożar we wsi Budy gm. Brzeźno, skutkiem którego spłonęła stodoła na-
pełniona tegorocznym plonem, należna do wdowy Bąkowskiej. Pożar 
został umiejscowiony przez Straż Ogniową Ochotniczą z Brzeźna, 
jedynie zawdzięczając energicznej pracy Dowódcy tejże Straży p. Ko-
walskiego. Przyczyna pożaru niewiadoma.

GK 1924, nr 38, s. 3.

W tych dniach powiat nasz był nawiedzony przez 5 pożarów, a miano-
wicie 14 maja we wsi Kiszewy spłonęły dom mieszkalny, stodoła, obora 
i szopa, własność Jana Rogaszewskiego 253 maja w Koninie przy ulicy 
Bóźnicznej spłonął dom p. Gadka, tegoż dnia o godz. 11 w nocy we wsi 
Chójki gminy Brzeźno, stodoła należąca do Stanisława Jaworskiego; 23 
maja w Kurowie gm. Gosławice od uderzenia pioruna spalił się dom p. 
Jana Kucharskiego i w gminie Rzgów stodoła. Przyczyną pożarów jest 
nieostrożne obchodzenie się z ogniem oraz burze z piorunami.

Przy gaszeniu pożarów i umiejscowieniu takowych dużą sprawność 
wykazały wiejskie straże ogniowe, szczególnie zaś młodziutka straż 
ogniowa z Krzymowa, która prowadziła bardzo sprawnie akcję ratun-
kową w czasie pożaru w Chójkach. Natomiast z przykrością musimy za-
znaczyć, że Konińska Straż Ogniowa w czasie pożaru domu p. Cadka, 
odległego zaledwie kilkaset kroków od remizy strażackiej, nie stanęła 
na wysokości swego zadania, do pożaru tego przybyło zaledwie kilku 
strażaków, którzy bezradnie się błąkali przeszkadzając cywilnej pu-
bliczności w ratowaniu płonącego domu, sikawka zaś przybyła dopiero 
po 40 minutach kiedy dom cały był już spalony.

GK 1924, nr 23, s. 3.

Dnia 26 lipca o godz. 12 w poł. wybuchł pożar we wsi Budy gm. 
Brzeźno u gospodyni Bąkowskiej, pożar strawił dom mieszkalny. 
W czasie pożaru była czynna straż ogniowa z Brzeźna pod dowódz-
twem Naczelnika Stanisława Szymczaka. Dzięki energicznej akcji ra-
tunkowej pożar umiejscowiono i ocalono budynki gospodarcze.

GK 1924, nr 33, s. 4.

W dniu 9 grudnia r.b. pożar zniszczył całkowicie zabudowania 
rolnika Józefa Krawca, zam. w Kolonii Grabowiec, gm. Tuliszków. 
Pastwą ognia padł dom mieszkalny, obora i stodoła, w których spłonął 
całkowity dobytek Krawca oraz zbiory rolne. Klęska jest tym więcej 
dotkliwa, że wymieniony ukrywał od szeregu lat budynki od płacenia 
składki ogniowej, obecnie więc nie otrzyma żadnego odszkodowania, co 
podaję ku przestrodze innym rolnikom. Szkoda wynosi przeszło 2000 zł.  
przyczyna pożaru – podpalenie przez zemstę. 

3  W oryginale jest zapisane 52 maja.
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Podobny wypadek zdarzył się już w roku bież. dwukrotnie w naszym 
powiecie.

GK 1924, nr 51-52, s. 3.

W dniu 20 sierpnia wybuchł o godz. 9-ej rano z niewiadomych przy-
czyn pożar w zagrodzie Marcina Szmajki w Brzeźnie. Miejscowa straż, 
zaalarmowana przez członka Tomasza Grajka, zabrała się energicznie 
do ratunku pod kierunkiem naczelnika Józefa Wróbla. Pożar, który 
zagrażał całej wsi, zduszono w zarodku. Spalił się warsztat stolarski 
i narzędzia; straty oceniają na 300 zł. Podczas akcji poparzony został 
lekko Tomasz Grajek.

GK 1925, nr 35, s. 4.

Dnia 13 b. m. [grudnia] w folwarku Bylew, gm. Gosławice należą-
cym do p. Hr. Kwileckiego wybuchł pożar, który strawił stodołę drew-
nianą, w której było 219 wozów żyta, 93 wozy jęczmienia, 66 wozów 
owsa, 33 wozy siana i dwa siewniki, oraz oborę i owczarnię, w której 
spłonęło 15 szt. jałowizny i 86 owiec. Straty są obliczono na 35 000 zł.

GK 1925, nr 51, s. 4.

Dnia 9 maja we wsi Jaroszewice Rychwalskie gm. Dąbroszyn 
w czasie zabawy u Marii Bekalarz o godz. 11 w nocy wybuchł pożar, 
który strawił budynki gospodarcze i narzędzia rolnicze. Straty wynoszą 
około 5000 zł. Przyczyna pożaru – prawdopodobnie porzucenie palą-
cego się papierosa przez nieostrożność jednego z członków zabawy.

Dnia 8 maja spalił się we wsi Węglewskie Holendry gm. Golina dom 
mieszkalny Ludwika Majewskiego.

GK 1926, nr 21, s. 3.

Dnia 15 maja o godz. 9-ej wybuchł z niewiadomej przyczyny pożar 
w fol. Pątnów, gm. Gosławice, własność Kazimierza Hr. Kwileckiego; 
pożarowi uległy zabudowania gospodarcze, maszyny rolnicze oraz 600 
kwintali zboża, 160 cetnarów saletry i 100 cetnarów soli potasowej. 
Straty wynoszą przeszło 70 000 zł.

Dnia 19 maja o godz. 12 w nocy we wsi Bobrowo, gm. Rzgów z nie-
wiadomej przyczyny spalił się dom mieszkalny, stanowiący własność 
Stanisławy Mazurkiewicz.

GK 1926, nr 22, s. 3.

Dnia 2 lipca o godz. 7 wieczorem we wsi Sławoszewek wskutek ude-
rzenia pioruna spalił się dom mieszkalny i trzy obory należące do współ-
właścicieli Wojciecha Głąbiaka, Józefa Wesołowskiego i Katarzyny Pru-
delskiej oraz została zabita przez piorun Ewa Głąbiak lat 49.
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Dnia 3 lipca o godz. 10 wieczorem w fol. Janów na terytorium 
majątku Grodziec spalił się z niewiadomej przyczyny stóg łubinu nale-
żący do Kazimierza Hr. Kwileckiego.

Dnia 19 lipca o godz. 4 rano we wsi Głębokie gminy Piotrkowice 
z niewiadomej przyczyny wybuchł pożar w zabudowaniach Wacława 
Wróblewskiego, który strawił dom mieszkalny, stodołę i oborę.

GK 1926, nr 30, s. 3.

Dnia 8 sierpnia r. b. o godz. 1-ej w nocy w kol. Rzgów tejże gminy 
wynikł pożar w nieruchomości Franciszka Lepczyńskiego. Przyczyna 
pożaru – przypuszczalne podpalenie przez zemstę. Straty w budowlach 
ubezpieczonych 1300 zł. Spłonęło zboże, siano, konie, bydło i narzędzia 
rolnicze nieubezpieczone od ognia. Straty w nieubezpieczonym dobytku 
przeszło 8000 zł.

Dnia 9 sierpnia r. b. o godz. 4 ej po poł. we wsi Kawnice, gm. Golina 
spłonęło 5 nieruchomości z 9 budynkami. Przyczyna pożaru nieusta-
lona – przypuszczalna – iskra z komina. Straty w budowlach 1020 zł, 
a w nieubezpieczonym zbożu, inwentarzu żywym i martwym przeszło 
10 600 zł.

GK 1926, nr 35, s. 4.

W dniu 6 IX rb. o godz. 18-ej we wsi Lisiec Mały (Huby) gm. Stare 
Miasto w stodole napełnionej zbożem, należącej do gospodarza Stani-
sława Jońca [Jonca?] powstał pożar, który jednak w czasie został spo-
strzeżony i przez ludność wioski ugaszony. Wskutek pożaru spalonych 
zostało kilka snopków żyta oraz […] rozebrany 1 bok ściany stodoły. 
Straty poszkodowany oblicza na 100 zł. Przeprowadzonym dochodze-
niem ustalono, że stodoła została podpalona przez 6-letniego chłopca, 
Adama Szczepańskiego ze wsi Lisiec Mały, gm. Stare Miasto.

GK 1926, nr 39, s. 4.

Dnia 7 września r.b. o godz. 17-ej min. 30 we wsi Kramsk wybuchł 
pożar w zagrodzie Stanisława Rusina. Spłonął dach na domu miesz-
kalnym z gliny, bielizna i ubrania. Straty poszkodowany oblicza na 
sumę 1000 zł. Pożar powstał wskutek nieostrożnego obchodzenia się 
z ogniem.

Dnia 10 września r.b. we wsi Ciświca Stara gm. Grodziec, wskutek 
uderzenia pioruna spłonął dach słomiany na domu mieszkalnym, nale-
żącym do Jana Sowińskiego. Wypadków z ludźmi nie było4.

GK 1926, nr 41, s. 4.
4  Informacja o tym pożarze pojawiła się również w następnym numerze „Głosu 
Konińskiego”: We wsi Ciświca Wielka, gm. Grodziec 10 września r.b. o godz. 20 
wybuchł pożar od pioruna. Straty w budynku (spłonął dom) 340 zł, a w nieubez-
pieczonym mieniu 620 zł. Pogorzelec Jan Sowiński („GK” 1926, nr 42, s. 4).
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Dnia 26 VIII r.b. o godz. 20-ej wybuchł pożar w stodole, należącej 
do mieszkańca wsi Kolno, gm. Golina, Grzybowskiego, pastwą ognia 
padła stodoła z tegorocznym zbiorem zboża i narzędziami rolniczymi. 
Szkody wynoszą 7500 zł. Wszystko było zaasekurowane, prócz narzą-
dzi rolniczych. Ogień powstał z nieostrożności domowników, ze środka 
stodoły.

Dnia 29 VIII r.b. o godz. 13-ej we wsi Niesłusz, gm. Gosławice u go-
spodarza, Franciszka Łechtańskiego, wskutek zapalenia się zamuro-
wanej belki w kominie, wynikł pożar. Spłonęły: dom murowany kryty 
gontami, 1 stodoła drewniana, 6 worków żyta, 8 wozów słomy, spaliły 
się również koza i pies.

Dnia 12 września r.b. o godz. 22 we wsi i gm. Sławoszewek od ude-
rzenia pioruna podczas przechodzącej burzy, spłonęła sterta koniczyny 
– wartości 3000 zł na szkodę właściciela tegoż majątku Janusza Chrza-
nowskiego, zam. w Mieczownicy gm. Ostrowite, pow. słupeckiego.

We wsi Lądek, gm. Grodziec 19 września r.b. [1926] o godz. 15 
wybuchł pożar, który strawił stodołę napełnioną zbożem nieubezpieczo-
nym, należącą do skuc[esorów] Józefa Woźniaka. Przyczyna przypusz-
czalna zapuszczenie [sic!] ognia przez dzieci. Straty w budynku 175 zł, 
a w nieubez. zbożu i inwentarzu martwym 700 zł.

24 września r.b. o godz. 14-15 we wsi Smaszewskie Holedry, gm. 
Tuliszków, wybuchł pożar z niewiadomej przyczyny w zabudowaniach 
Henryka Sztraucha, który strawił stodołę, oborę, chlewy, itp. Straty 
w budynkach 1000 zł, a w nieubezpieczonym mieniu, jak to: zboże, na-
rzędzia, jedna krowa, itp. 11 200 zł.

29 września r.b. o godz. 17 z niewiadomej przyczyny wybuchł pożar 
we wsi Teodorowo, gm. Sławoszewek w zabudowaniach Ignacego Skó-
rzewskiego i Władysława Sucholaskiego. Straty w budynkach 800 zł, 
a w nieubezpieczonym mieniu 1000 zł.

Dnia 5 października r.b. o godz. 9 rano wybuchł pożar we wsi Tar-
nowski Młyn, gm. Piorunów, w nieruchomości Bronisława Jenołow-
skiego (?). Spłonęły: stodoła napełniona zbożem nieubezpieczona, 
obora, chlewy i szopy. Przyczyna niewiadoma. Straty w budynkach 
1200 zł, a w nieubezpieczonym mieniu 8800 zł.

Dnia 7 października r.b. o godz. 21 wybuchł pożar we wsi Żółwieniec 
gm. Sławoszewek, w nieruchomości Józefa Sypniewskiego. Spłonął 
dom mieszkalny i całe wewnętrzne urządzenie mieszkania, stodoła, 
obora, itp. Straty 12 000 zł. Przyczyna nieustalona, śledztwo w toku.

Tegoż dnia o godz. 9-ej rano we wsi Drążek, gm. Wysokie spłonął 
z niewiadomej przyczyny dom mieszkalny, należący do Andrzeja Pa-
przeckiego. Straty 760 zł.

GK 1926, nr 42, s. 3-4.

W dniu 7 XI we wsi Stare Miasto, tejże gminy wybuchł pożar ze 
stodoły należącej do Józefy Małolepszej, ogień przeniósł się na sąsied-
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nią nieruch. Miętkiewicza. Pastwą płomieni padły 4 budynki, inwen-
tarz żywy i martwy. Straty w budynkach wynoszą 1050,60, które pokryje 
P.D.U., a w nieubezp. mieniu 1795 zł.

Na ratunek pospieszyły straże – ogniowa miejscowa Staromiejska, 
z Ratynia i Modły. 

Zaalarmowana straż Konińska długo sygnalizowała o pożarze, ale 
z miejsca nie wyruszyła z braku koni. Czas najwyższy zmienić system 
naszego ratownictwa i władze miejskie winny zająć się energicznie, aby 
w przyszłości nasza straż Konińska, mająca za sobą chlubną historię 
niesienia szybkiej pomocy ludności, nie była narażoną na komentarze 
o rozluźnieniu dyscypliny karności i nieudolności sztabu straży. 

GK 1926, nr 46, s. 4.

W dniu 9 listopada 1926 r. o godz. 18 wybuchł pożar we wsi Kurów, 
gm. Gosławice w nieruchomości Leona Zalewskiego. Spłonął dom 
z gliny. Straty około 700 zł. Na ratunek przybyła straż pożarna z Nie-
słusza, a pod koniec pożaru i pogotowie straży konińskiej. Pod pręgierz 
opinii publicznej należy oddać miejscową ludność, która nie tylko, że 
nie przyszła z pomocą czynną przy pożarze straży pożarnej, ale ukryła 
konie uniemożliwiając akcję ratunkową przez niedostarczenie wody.

Dnia 18 listopada r.b. od niewiadomej przyczyny spłonęły komórki 
w Koninie należące do Oberzanka (?). Akcję ratunkową prowadziła 
miejscowa straż pożarna, która pożar zlokalizowała w zaraniu.

GK 1926, nr 48, s. 4.

W dniu 22 stycznia 1927 r. o godz. 11 z rana wybuchł pożar w nieru-
chomości Maksymiliana Juszczaka we wsi Sławsk, gminy Rzgów, który 
zniszczył trzy budynki, z tych na domu i oborze spłonęły dachy.

Na ratunek przybyła miejscowa straż w 15 minut od alarmu, która 
wykazała swoje bohaterstwo nie dopuszczając ognia na sąsiednie 
budynki, słomą kryte, oddalone od płonących budynków w 2 metrach. 
Dzielna obrona straży sławskiej zasługuje na pochwałę, dzięki bowiem 
szybkiej i umiejętnej akcji ratunkowej ocalały sąsiednie zagrody 
w liczbie sześciu osad. Przy gaszeniu opanowanego żywiołu przyjmo-
wała udział straż z Osieczy i była czynna sikawka Dominium Sławsk. 
Straty w budynkach wynoszą 750 zł, a w nieubezpieczonym mieniu 
1520 zł.

GK 1927, nr 8, s. 4.

We wsi Izabelin, gm. Sławoszewek, w zabudowaniach gospodarza 
Stanisława Wojdyńskiego, w dn. 12/VII rb. wybuchł pożar. Spaliły się 
zabudowania gospodarcze. Straty wynoszą 8260 zł. Przeprowadzone 
śledztwo wykazało, iż pożar powstał z podpalenia.

GK 1927, nr 34, s. 4.
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Dnia 21 października r.b. o godz. 12 we wsi Nowy Dwór gm. Go-
sławice w domu mieszkalnym Ignacego Waleriańczyka, spalił się dach, 
kryty słomą.

GK 1927, nr 44, s. 4.

Dnia 31 marca r.b. o godzinie 11 rano wybuchł pożar we wsi Igna-
cewo gm. Piotrkowice w nieruchomości Stanisława Lewandowskiego, 
spłonęły – dom, stodoła i obora, szkody wynoszą około 1000 zł.

1 kwietnia r.b. o godz. 20 wybuchł pożar we wsi Żychlin gm. Stare 
Miasto, spaliły się budynki należące do Kaszuby5, Konieczki i Małolep-
szej – straty w nieubezpieczonym mieniu wynoszą 3000 zł.

W obydwóch wypadkach było nieostrożne obchodzenie się z ogniem.
GK 1928, nr 14, s. 3.

W nocy z dnia 13 na 14 b.m. [kwietnia] wynikł pożar we wsi Święcia. 
Wskutek pożaru spaliło się 5 zagród gospodarskich.

Dnia 15 IV r.b. wybuchł pożar w Helenowie II, gm. Gosławice, 
w zagrodzie Michała Wawrzyniaka, - od pożaru spłonęły dom, stodoła, 
obora i dwie szopy. Wymienione budynki były ubezpieczone na 1280 zł, 
straty wynoszą 2300 zł. Pożar powstał wskutek podpalenia przez 8-let-
niego Stefana Kuszyńskiego, umysłowo upośledzonego.

GK 1928, nr 16, s. 36.

We wsi Grochowy, gm. Dąbroszym 24/4-28 r. o godz. 21 wynikł 
pożar w zabudowaniach gospodarczych parafii rz-katol. Grochowy. 
Spaliły się: stodoła, obora i chlewy. Na ratunek przybyły następujące 
straże: z Grochów, Gadowa i Dzierzbina.

24 kwietnia r.b. o godz. 18 wynikł pożar w Żychlinie, gm. Stare 
Miasto. Spłonął dach domu Świgoty i Chorzewskiego. Z akcją ratunko-
wą pośpieszyły straże z Janowic i Krągoli.

27/IV-28 r. o godz. 21 wybuchł pożar w Krągoli III. Spłonął dach 
domu Kaczmarka Adama. Na ratunek przybyły straże: z Janowic 
i Krągoli.

GK 1928, nr 18, s. 3.

Dnia 2 maja r.b. wybuchł pożar w majątku Bogusławice, gm. Tu-
liszków, własność p. Radońskiej. Spłonęły chlewy nieubezpieczone. 
Straty wynoszą 3000 zł. Na ratunek przybyły straże pożarne z Gadowa 
i Dzierzbina.

5  W oryginale jest Kasznicy, ale redakcja sprostowała ten błąd w 15 numerze 
„Głosu Konińskiego”.
6  W tym numerze opisano także duży pożar we wsi Lisków. Nie ujęto go w kata-
logu, ze względu, że wieś ta nie należała do powiatu konińskiego.
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Dnia 7 maja r.b. o godzinie 13.20 wybuchł pożar w Zalesiu, gminy 
Golina, w nieruchomości Franciszka Jakubowskiego. Spłonęły wszyst-
kie budynki, a także nieruchomości rolne i dwie sztuki świń. Straty 
około 15 000 zł. Na ratunek pospieszyły straże spławska, radolińska 
i golińska.

Dnia 8 maja r.b. o godzinie 11.30 we wsi Wąsosze, gm. Piotrkowice, 
wybuchł ogień w budynku szkolnym. Spłonęła szkoła, stodoła i obora. 
Straty około 15 000 zł. Przyczyną – sadze w kominie. Na ratunek przy-
były straże z Wąsosz i z Cukrowni Gosławice.

GK 1928, nr 19, s. 4.

W dniu 15 maja r.b. o godz. 13-ej we wsi Głębockie, gm. Piotrko-
wice w zabudowaniach Stefana Szymczaka z niewiadomych przyczyn 
powstał pożar. Spaliły się: dom mieszkalny z cegły surówki, kryty słomą 
i połączona z domem stodoła z drzewa, kryta słomą. Wypadku z ludźmi 
nie było. Straże pożarne w gaszeniu pożaru udziału nie brały.

GK 1928, nr 21, s. 2.

W dniu 18. VI. r.b. o godz. 12 powstał pożar w stodole gospodarza 
Dębowskiego Stanisława, sołtysa wsi Barbarka gm. Golina. Pastwą 
płomieni padły wszystkie zabudowania, narzędzia rolnicze, trzy prosia-
ki. Straty poszkodowany oblicza na 10 000 zł. Pożar powstał wskutek 
nieostrożności poszkodowanego.

W dniu 12. VI. r.b. o godz. 13.30 powstał pożar we wsi Laskówiec, 
gm. Gosławice, w zabudowaniach gospodarza Józefa Urbaniaka, spło-
nęły: stodoła z drzewa, połączona z oborą i chlewami z gliny, kryte 
słomą. Pożar powstał wskutek nieostrożnego obchodzenia się poszko-
dowanego, który, paląc papierosa na słomie, zaprószył ogień.

W dniu 16. VI. r.b. o godz. 24-ej z niewiadomej przyczyny wynikł 
pożar w zabudowaniach, należących do Jana Goińskiego w kol. Sła-
woszewek tejże gminy. Spaliła się stodoła, kryta słomą, ubezpieczona 
na 700 zł.

GK 1928, nr 25, s. 3.

W dniu 26 VI r.b. o godz. 17.30 we wsi Sługocinek, gm. Golina u go-
spodarza Józefa Sztuby, wskutek wadliwej konstrukcji komina, wybuchł 
pożar. Ogień powstał na strychu – spłonęły: dach domu mieszkalnego, 
obora, garderoba i bielizna. Straty poszkodowany oblicza na 7000 zł.

GK 1928, nr 26, s. 3.

W dniu 25 czerwca r.b. o godz. 11 w Kolonii Rzgów spaliła się obora 
z gliny, stojąca bez użytku na uboczu, własność mieszkańca Kol. Rzgów, 
Stanisława Jakubowicza. Pożar spowodowały dzieci sąsiadów.
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W dniu 1 lipca r.b. od uderzenia pioruna powstał pożar w zabudowaniach 
Adama Słowińskiego, zamieszkałego we wsi Szyszyn gm. Sławoszewek.

Dnia 29 czerwca r.b powstał pożar w lasach Biała Królikowska gm. 
Grodziec, stanowiących własność sukc[esorów] Mamrotów. Spaliło się 
około 10 morgów zagajnika 16-letniego wartości 5000 zł. Poszkodowa-
ny podejrzewa o podpalenie Helenę Wawrzyniak, córkę b[yłego] boro-
wego, wydalonego za nadużycia.

GK 1928, nr 27, s. 3.

W dniu 6 lipca r.b. o godz. 16.30 wskutek nieostrożnego obchodzenia 
się z ogniem powstał pożar w domu Herynga Marcina we wsi Rybie gm. 
Dąbroszyn, wskutek czego spaliły się dom Herynga i sąsiedni dom Bąka 
Wojciecha. Dom Herynga asekurowany nie był. Ogólne straty 3500 zł.

W dniu 7 lipca r.b. o godz. 7 wiecz. również wskutek nie zachowania 
ostrożności wynikł pożar w domu Wilhelma Horna we wsi Wielołęka 
gm. Dąbroszyn. Spalił się dom mieszkalny. Straty 300 zł.

GK 1928, nr 28, s. 4.

W dniu 12/VII r.b. 6-letni chłopiec Sośnicki Szczepan ze wsi Szcze-
pidło, gm. Brzeżno, pasąc krowy bawił się zapałkami, przy czym pod-
palił ogrodzenie z chrustu, od którego zajęła się stodoła, kryta słomą, 
stanowiąca własność Kotkowskiego Jakuba. W rezultacie popaliły się 
częściowo zabudowania 5-ciu gospodarstw, razem 10 budynków. Straty 
poszkodowani obliczają na 15 700 zł. Spaliły się krowa i 6 prosiąt. 
Pożar trwał niecałą godzinę, szerząc się bardzo szybko z powodu silnej 
gorączki i ciasno przylegających do siebie budynków oraz nieobecno-
ści w domach mieszkańców, którzy pracowali w polu.

W dniu 14,VII r.b. o godz. 13-ej 11-lelni Zdzisław Mąkosza, mieszka-
niec wsi Piersk, gm. Brzeźno paląc po kryjomu papierosa, zapalił chlew, 
będący własnością Piotra Walczaka ze wsi Piersk. Chlew spłonął, po-
szkodowany straty oblicza na 150 zł.

W dniu 15/VII r.b. o godz. 1-ej z niewiadomej przyczyny powstał pożar 
w zagrodzie Franciszku Łuczaka, w Kol. Rzgów. Spłonęły stodoła i obora 
z gliny pod słomą. Ogólne straty poszkodowany oblicza na 5000 zł.

W dniu 16/VII r.b. o godz. 7-ej od uderzenia pioruna podczas burzy, 
spalił się wiatrak we wsi Barce, gm. Wysokie, należący do gospodarza 
Jana Wałkowskiego; straty 8000 zł.

GK 1928, nr 29, s. 3.

W dniu 21 lipca r.b. o godz. 12-13 z niewiadomej przyczyny powstał 
pożar w zabudowaniach gospodarza Jana Deseckiego we wsi Dębicz, 
gm. Kramsk. Spaliły się dom mieszkalny, obora, stodoła i szopa z gliny, 
kryte słomą, narzędzia oraz sprzęty, 2 konie i cielę. Straty wynoszą 
6000 zł.
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Dnia 20 lipca r.b. powstał pożar we wsi Królików, gm. Grodziec 
w stodole Józefa Torczyńskiego. Ogień strawił stodołę drewnianą, 
krytą słomą, 7 wozów siana i sieczkarkę. Przyczyna pożaru nieustalo-
na. W stodole w tym czasie spali, poszkodowany Torczyński, parobek 
Wojciech Stanisławski i Józef Kubicki. Zachodzi podejrzenie, że ogień 
mógł być zaprószony z papierosa.

GK 1928, nr 30, s. 2.

W dniu 1 sierpnia r.b. o godz. 9.50 wynikł pożar w cegielni Glinka, 
od iskry z komina spłonęła szopa kryta trzciną.

GK 1928, nr 31, s. 3.

W dniu 4 VIII r.b. o godz. 21-ej wskutek nieostrożnego obchodzenia 
się z ogniem powstał pożar w zagrodzie Józefy Gabrysiakowej, we wsi 
Głodno, gm. Brzeźno. Spłonął dom mieszkalny w połowie, t. j. dach 
i okna, oraz obórka. Straty poszkodowana oblicza na 900 zł.

GK 1928, nr 32, s. 3.

W dniu 11/VIII r.b. o godz. 23-ej wybuchł pożar w zabudowaniach 
Józefa Jakubowskiego ze wsi Sługocinek, gm. Golina. Pastwą ognia 
padły: stodoła z tegorocznymi zbiorami, chlewy i dach domu mieszkal-
nego, oraz narzędzia rolnicze, 3 świnie i drób. Straty poszkodowany 
oblicza na 2.000 zł. Dotychczasowym dochodzeniem ustalono, że ogień 
powstał wskutek podpalenia i wyszedł ze środka stodoły. O podpalenie 
posądzony jest Czajka Franciszek, sąsiad poszkodowanego, rolnik, po-
zostający na alimencie.

Dnia 12/VIII o godz. 21.30 powstał pożar w zabudowaniach Czesła-
wa Jarmuża we wsi Polichno, gm. Władysławów. Spłonęły: dom miesz-
kalny z drzewa, kryty słomą, stodoła z tegorocznym zbożem, obora, 
narzędzia rolnicze, drób, sprzęty domowe wraz z garderobą. Straty 
spowodowane przez pożar wynoszą 7200 zł. Jak wynika z przeprowa-
dzonego dotychczas dochodzenia ogień powstał z podpalenia. Docho-
dzenie prowadzi policja.

W dniu 8/VIII o godz. 21-ej wybuchł pożar we wsi Rozalin, gm. 
Dąbroszyn. Pastwą pożaru padł dom mieszkalny wspólników Michała 
Kujawy i Stefana Piętki. Straty poszkodowani obliczają na sumę prze-
szło 9000 zł. Dochodzeniem ustalono, że pożar powstał wskutek nie-
ostrożnego obchodzenia się z ogniem.

GK 1928, nr 33, s. 3.

Dnia 17/VIII r.b. wybuchł w m. Rychwale pożar w zabudowaniach 
Teofila Wasiewicza, wskutek czego spaliła się obora, stodoła ze zbożem 
sprzętu tegorocznego i 17 gęsi. Straty wynoszą 12 000 zł.

GK 1928, nr 34, s. 3.
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W dniu 24/Vlll. r.b. o godz. 21 min. 30 we wsi Florentynowo, gm. 
Sławoszewek, u gospodarza Kozłowskiego Andrzeja w zabudowaniach 
wybuchł pożar, skutkiem czego spaliło się: dom mieszkalny łączny 
z oborą z gliny, kryty słomą, stodoła z drzewa, kryta słomą ze zbożem, 
spichrz i szopa z cegły, kryte słomą z niektórymi narzędziami rolniczy-
mi, z inwentarza żywego świnia i drób. Dochodzeniem ustalono, że 
podpalił gospodarstwo ktoś z namowy właściciela, wzgl. sam właści-
ciel. Budynki były ubezpieczone. Sprawcę Kozłowskiego, zaaresztowa-
no. Dochodzenie prowadzi się.

W dniu 21/VIII. r.b. o godz. 20 min. 30 we wsi Kuchary Borowe 
gm. Dąbroszyn wskutek podpalenia spaliły się: stodoła z całorocznym 
sprzętem zboża, należąca do Zawadzkiego Konstantego. Straty poszko-
dowany oblicza na 6000 zł. Wskutek tego pożaru spalił się dom miesz-
kalny Wolskiego Józefa, straty poszkodowany Wolski oblicza na 700 
zł. Podpalenia dokonał siostrzeniec Zawadzkiego Wojciecha, Szymczak 
Józef zam. w tejże, który został zaaresztowany i przesłany do P. Sędzie-
go śledczego na pow. Koniński.

Dnia 24/Vlll r.b. o godz. 1-ej w nocy w zagrodzie gospodarza Rut-
kowskiego Adama i jego dzierżawcy Kałużnego Ludwika, zamieszka-
łych we wsi Kolno gm. Golina pow. Konińskiego, wybuchł pożar, skut-
kiem którego spaliły się budynki gospodarcze jako to: stodoła, obora 
i dach domu mieszkalnego jak również sprzęty rolnicze i zbiory tego-
roczne należące do dzierżawcy Kałużnego Ludwika. Straty wynikłe 
wskutek pożaru poszkodowani obliczają na 7500 zł. Budynki i zboże 
były asekurowane w PDWU. Przeprowadzone dochodzenie wykazało, 
że pożar powstał wskutek niezachowania ostrożności z ogniem.

GK 1928, nr 35, s. 3.

W nocy z dn. 13 na 14/IX r.b. pomiędzy godziną 1 a 2 w zabudo-
waniach gospodarza Kubasika Władysława, mieszkańca wsi Podgórz, 
gm. Wysokie, powstał pożar, skutkiem czego spaliły się: stodoła drew-
niana, szopa drewniana, chlewy z gliny, wszystkie budynki kryte słomą. 
Wypadków z ludźmi nie było. Z inwentarza żywego spaliły się: 1 świnia 
i 13 prosiąt oraz 34 sztuki drobiu. Straty poszkodowany oblicza na  
15 000 zł. Pożar powstał prawdopodobnie wskutek zaprószenia ognia 
przez przechodzących drogą obok stodoły przechodniów.

GK 1928, nr 38, s. 5.

Dnia 21-IX r.b. o godzinie 16 m. 30 wybuchł pożar ze sterty słomy, 
przyległej do stodoły Zielewskiego Wincentego we wsi Kawnice, gm. 
Golina, od czego spaliły się zabudowania gospodarcze Zielewskie-
go, następnie ogień objął sąsiednie budynki, należące do Antkowiaka 
Tomasza, Kruckiego Michała, Waleriańczyka Józefa i Wawrzyniaka 
Tomasza. Pastwą ognia padły 4 domy mieszkalne, 4 obory, 2 stodoły 
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z tegorocznym zbiorem, 4 świnie, niektóre sprzęty i narzędzia rolnicze 
oraz drób. Straty poszkodowani obliczają na sumę 50 000 zł. Docho-
dzenie wykazało, że ogień powstał wskutek niezachowania ostrożności.

GK 1928, nr 39, s. 3.

Dnia 2-X r.b. u gospodarza Franciszka Szlajdenbacha, we wsi 
Kiszewy, gminy Tuliszków, wskutek nieostrożnego obchodzenia się 
z ogniem wybuchł pożar, od którego spłonęły: stodoła z tegorocznym 
sprzętem i dach obory.

GK 1928, nr 41, s. 3.

W dniu I6/X r.b. we wsi Smólnik, gm. Piorunów, 7-letni chłopiec 
Jan Kujawa, służący Wacława Gaja, zabrawszy z domu chlebodawcy 
zapałki, udał się w towarzystwie 3-ch rówieśników do stodoły, gdzie 
bawiąc się zapałkami, zapalił jedną zapałkę i rzucił w rozpostartą na 
klepisku słomę, skutkiem czego spowodował pożar, pastwą którego 
padły: 4 domy mieszkalne, 5 stodół, napełnionych tegorocznymi zbiora-
mi, 5 obór, 2 chlewy, 7 szop z materiałem opałowym, narzędzia rolnicze 
i 2 świnie. Spalone zabudowania były po części drewniane, wszystkie 
kryte słomą. Straty spowodowane wskutek pożaru wynoszą 39 117 zł.

W dniu 17/X r.b. we wsi Kowalewek, gm. Rzgów, spaliły się zabu-
dowania kryte słomą, stanowiące własność Józefa Kujawy i Stefana 
Wałęsy. Pastwą ognia padły: dom mieszkalny, 2 chlewy, l stodoła i na-
rzędzia rolnicze. Pożar spowodował 5-letni chłopiec poszkodowane-
go Wałęsy. Marianna Wałęsa, żona poszkodowanego i 4-miesięczne 
dziecko ulegli poparzeniu.

W dniu 21 X r.b. we wsi Drążek, gm. Wysokie, w zagrodzie Macie-
jewskiego Józefa powstał pożar z podpalenia, którego dokonał 8-letni 
chłopiec sąsiadki, Jan Kwiryng. Pastwą ognia padły: dom mieszkalny, 
obora, chlew, stodoła napełniona tegorocznym zbożem, narzędzia rolni-
cze, sprzęty domowe. Straty spowodowane przez pożar wynoszą 7000 zł. 
Wypadku z ludźmi nie było.

GK 1928, nr 43, nr 3.

W dniu 23 [listopada] r.b. o godz. 21 powstał pożar we wsi Głodno, 
gm. Brzeźno, w stodole Jakuba Czai, od którego spaliła się stodoła 
i obora należąca do Jakuba Czai oraz stodoła sąsiada Macieja Czai, 
napełniona tegorocznymi zbiorami i narzędzia rolnicze. Straty wynoszą 
10 000 zł. Pożar powstał w skutek nieostrożnego obchodzenia się 
z ogniem Jakuba Czai, który był w stodole po paszę dla koni i zaprószył 
ogień od papierosa. Wypadków z ludźmi nie było.

GK 1928, nr 44, s. 3-4.



XVI

Dnia 31-X r.b. powstał pożar w zabudowaniach gospodarza Jana 
Cegielskiego, we wsi Grochowy II Kolonia, gm. Dąbroszyn, wskutek 
czego spaliły się: dom mieszkalny i obora. Straty poszkodowany oblicza 
na sumę 2000 zł. Pożar wynikł wskutek umyślnego podpalenia.

GK 1928, nr 35, s. 4.

W dniu 16 listopada o godz. 11 min. 30 w nocy wybuchł pożar w kol. 
Czarków, gm. Gosławice, w zabudowaniach gospodarza Józefa Jaku-
bowskiego. Od pożaru spłonął dach kryty papą. Spłonęliby wszyscy we 
śnie, gdyby nie czujność stróża i wychowanka poszkodowanego Jaku-
bowskiego, którzy zauważyli wydobywający się płomień.

Dzięki energicznej działalności Straży Konińskiej i sąsiadów, pożar 
został umiejscowiony. Również na szczególniejszą uwagę zasługują po-
sterunkowi: Rychliński i Lempke, którzy spędzali tłumy gapiów do pom-
powania i noszenia wody. Pożar powstał z wyniesionych węgli z pieca 
od pieczenia chleba. Strat na razie nie ustalono.

Straż z Chorznia w gaszeniu pożaru udziału nie brała, widocznie 
smacznie i spokojnie zasnęła, a więc nie przerywajmy jej snu, jak spała, 
niech dalej śpi spokojnie.

GK 1928, nr 48, s. 3.

Dnia 28-XI r.b. wybuchł pożar w zabudowaniach gospodarza Jana 
Kopcia we wsi Kolno, gm. Golina, wskutek czego spłonęła: stodoła na-
pełniona zbożem i sieczkarnia. Straty poszkodowany oblicza na 6000 zł. 
Ogień powstał wskutek nieostrożności.

Dnia 7-XII r.b. wybuchł pożar we wsi Zarzew, gm. Rzgów u gospoda-
rza Ignacego Kowalskiego. Spłonęły: stodoła z przybudówką, dwie młoc-
karnie i sieczkarnia oraz materiał opałowy. Straty wynoszą 12 000 zł.  
Przyczyną pożaru – nieostrożne obchodzenie się z ogniem.

GK 1928, nr 50, s. 3.

Dnia 25/XII r. ub. [1928] wynikł pożar we wsi Rzgów; spaliły się: 
dom i obora należące do Jana Budzińskiego.

Dnia 27/XII r. ub. [1928] w majątku Piotrkowice spaliła się oranże-
ria, stanowiąca własność Bolesława Mierzyńskiego.

GK 1929, nr 1, s. 3.

W dniu 8. I. r.b. o godzi. 21 min. 30 we wsi Sienno, gm. Brzeźno 
wynikł pożar w zabudowaniach Józefa Wróbla, wskutek czego spło-
nęła: stodoła napełniona zbożem i paszą oraz narzędzia gospodarcze 
i rolnicze. Straty wynoszą 16 000 zł.

GK 1929, nr 3, s. 4.
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Z dnia 18 na 19. I. r.b. w folw. Sławoszewek w zabudowaniach 
Janusza Chrzanowskiego z niewiadomej przyczyny wybuchł pożar, 
skutkiem czego spalił się dach budynku, gdzie mieściła się pralnia.

GK 1929, nr 4, s. 3.

Dnia 6/II r.b. podczas ogrzewania rezerwuaru wodociągowego na 
stacji Konin kolei szerokotorowej, zapaliła się część dachu na budynku, 
w którym mieści się rezerwuar. W gaszeniu pożaru brała udział miej-
scowa straż pożarna.

GK 1929, nr 6, s. 3-4.

We wsi Gać, gm. Gosławice w dniu 23 marca b.r. wybuchł pożar, 
skutkiem czego spłonęły 4 gospodarstwa należące do Mariana 
Majcera, Bolesława Hajny, Józefy Sinkowskiej i Jana Skurzewskiego. 
Straty wynoszą około 35 000 zł. Przyczyna pożaru niewiadoma.

GK 1929, nr 13, s. 3.

W sobotę dnia 6 kwietnia r.b. o godzinie 20.45 minut z niewiado-
mych przyczyn powstał pożar we wsi Niesłusz, gm. Gosławice w za-
budowaniach Janiny Hyżak. Ogień przybrał tak szerokie rozmiary, że 
w niespełna pół godziny objął całą prawie wieś, gęsto zabudowaną, 
uniemożliwiając wytężoną akcję ratowniczą przybyłych straży. Pożar 
strawił 19 gospodarstw, 40 budynków oraz wszelkie ruchomości, jak: 
sprzęty domowe, narzędzia rolnicze, wozy, zboże, okopowiznę, itp. 
Straty ogółem wynoszą 300 000 złotych.

GK 1929, nr 15, s. 3.

W skutek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem, mieszkaniec m. 
Konina Jan Staszak, podpalił 6-letni zagajnik, stanowiący własność 
Konina.

GK 1929, nr 16, s. 2.

W dniu 17/IV r.b. we wsi Białobłoty Grodziec, w zabudowaniach 
Augusta Cerbe wskutek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem spaliły 
się: stodoła drewniana kryta słomą i dach obory, oraz narzędzia rolnicze.

Dnia 20/IV r.b. we wsi Kramsk, wskutek zagrzania się panewki, 
spalił się młyn motorowy, będący własnością Juliana Jankowskiego.

Dnia 24/IV r.b. w fol. Różopole gm. Piotrkowice w zabudowaniach, 
należących do sukcesorów Mierzyńskich, wynikł pożar, wskutek czego 
spaliły się: dom mieszkalny i chlewy kryte słomą. Pożar powstał od 
iskry z komina.

W dniu 24/IV r.b. o godzinie 10 w nocy z niewiadomych przyczyn 
powstał pożar we wsi Gosławice, w zabudowaniach Wacława Juśkie-
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wicza. Pastwą pożaru padły: dom mieszkalny murowany, kryty słomą 
i budynki gospodarcze.

GK 1929, nr 17, s. 3.

Dnia 27/IV r.b. we wsi Mokre gm. Grodziec w zabudowaniach go-
spodarza Pułrolczaka powstał pożar, który strawił całe zabudowania 
gospodarcze, składające się ze: stodoły drewnianej, obory i domu 
mieszkalnego z gliny, krytych słomą. Z inwentarza spaliły się: 1 koń,  
20 kur i pies. Z martwego inwentarza spaliły się narzędzia rolnicze. 
Straty poszkodowanych oblicza się na 6000 złotych. Pożar powstał 
w skutek podpalenia, którego dopuścił się Józef Pułrolczak7, ojciec 
poszkodowanego. Józef Pułrolczak został aresztowany i przekazany  
P. Sędziemu Śledczemu Okr. w Koninie.

Dnia 24/IV r.b. we wsi Barce, gm. Wysokie, wskutek nieostrożnego 
obchodzenia się z ogniem, powstał pożar, pastwą którego padły za-
budowania gospodarcze Szczepaniaka Józefa, składające się z domu 
mieszkalnego, stodoły i obory, krytych słomą. Straty poszkodowany 
oblicza na 15 000 zł.

Dnia 30/IV r.b. o godz. 13.30 w zabudowaniach Stanisława Sobcza-
ka we wsi Zastruże gm. Rzgów wybuchł, z powodu wadliwej konstrukcji 
komina, pożar, który z powodu silnego wiatru przeniósł się na sąsiednie 
zabudowania. Ogółem pastwą ognia padło 34 budynków, w tym 11 bu-
dynków mieszkalnych, 12 stodół i 11 obór, 10 sztuk inwentarza żywego, 
jak również inwentarz martwy (zboże, siano, słoma itp.). Ofiar oraz 
wypadków z ludźmi oprócz lekkich poparzeń nie było. Straty wynoszą 
w przybliżeniu około 250 000 złotych. W akcji ratowniczej brało udział 
6 okolicznych straży pożarnych.

GK 1929, nr 18, nr 3.

W dniu 25/IV r.b. w zabudowaniach p. Ryszarda Wojciechowskie-
go, właściciela majątku Tuliszków w lesie Grabienickim (leśniczówce) 
z niewiadomej przyczyny wybuchł pożar, wskutek czego spaliły się: 
stodoła z drzewa kryta papą i różne narzędzia rolnicze. Straty poszko-
dowany oblicza na 3500 zł.

Dnia 3 maja we wsi Lisiec Mały, gm. Stare Miasto wynikł pożar 
w zabudowaniach gospodarza Stefana Brzęckiego. Pożar spowodował 
syn poszkodowanego przez lekkomyślność.

GK 1929, nr 19, s. 3.

Dnia 21 maja r.b. w zabudowaniach Edwarda Dajtnera, we wsi 
Staropaprockie Holendry, gm. Brzeźno, wybuchł pożar, który strawił 
cztery budynki gospodarcze, dwa mieszkalne i cały martwy inwentarz. 
Straty wynoszą 17 500 zł. W czasie pożaru zostały dotkliwie poparzone: 

7  W oryginale zapisano Pułroniczak. 
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Emilia Neumanowa, Waleria i Helena Szczepańskie. Ofiary poparzenia 
zostały umieszczone w szpitalu pow. Koninie. Stan ich jest beznadziejny.

GK 1929, nr 20, s. 2.

Dnia 28/V r.b. od uderzenia pioruna zapaliła się stodoła drewniana, 
kryta słomą, stanowiąca własność Michała Jóźwiaka, mieszkańca wsi 
Nowy Krzymów. Straty wynoszą 2000 zł.

We wsi Gozdek, gm. Brzeźno, od uderzenia pioruna spalił się dach 
domu mieszkalnego, będącego własnością Władysławy Śmigielskiej. 
Starty wynoszą 900 zł.

We wsi Kuny, gm. Piorunów, uderzył piorun w komin domu Antoni-
ny Szczepańskiej, który spowodował pożar, niszcząc doszczętnie dach. 
Straty poszkodowana oblicza na 850 zł.

GK 1929, nr 22, s. 3-4.

W dniu 31-V rb. we wsi Ciświca Stara gminy Grodziec spalił się 
dach na domu mieszkalnym, należący do gospodarza Bartłomie-
ja Ślugajskiego. Pożar spowodował służący Ślugajskiego, Walenty 
Warlilński spreparowawszy nabój w łusce papierowej od fuzji, nabił 
prochem i drobnymi kamieniami, a następnie włożył takowy w strzeli-
nę, zapalił proch i spowodował wybuch, wskutek czego nabój rozerwał 
się, a zapalona przybitka papierowa padła na dach słomiany domu i od 
tego powstał pożar. Straty wynoszą 1500 zł.

GK 1929, nr 23, s. 3.

Dnia 11 b.m. [czerwca] wybuchł pożar we wsi Helenów I, gm. Go-
sławice w zagrodzie gospodarza Szejnroka. Zanim zdołały przybyć oko-
liczne straże pożarne, z pierwszą pomocą pospieszyli uczniowie VI i VII 
oddziału miejscowej szkoły powszechnej, którzy pod kierownictwem 
swego nauczyciel p. St. Bindera utworzyli natychmiast żywy łańcuch 
do studni z wodą. Co mogą uczynić w takim wypadku nawet dzieci, 
byle tylko karnie i dobrze zorganizowane, dowodzi ten fakt, że pierwsza 
przybyła do ognia straż z Lichenia, pod komendą prezesa p. Wrzalika, 
która mogła bezzwłocznie zacząć intensywny ratunek i ogień zlokalizo-
wać, mając zabezpieczoną stałą dostawę wody. Ogień strawił dach sło-
miany, wiązanie dachowe i zarwał powały w mieszkaniu. Starta wynosi 
około 1000 zł. Czyn ten świadczy o dużej energii dziatwy szkolnej  
w Helenowie, troskającej się o dobro bliźnich, zasługuje na pełne 
uznanie i oby znalazł więcej naśladowców pośród młodzieży szkolnej.

W dniu 9/VI r.b. o godzinie 22 wybuchł pożar we wsi Czarków gm. 
Gosławice w zabudowaniach sukcesorów Muszalskich. Ogień strawił 
dom mieszkalny i zabudowania gospodarcze.

GK 1929, nr 24, s. 3.
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Dnia 15/VI r.b. w wsi Kazimierów gm. Stare Miasto wskutek wadli-
wej budowy komina wybuchł pożar w zagrodzie należącej do gospoda-
rza Michała Lewandowskiego. Starty wynoszą 300 zł.

GK 1929, nr 25, s. 4.

Dnia 29/VI r.b. we wsi Zaguźnica gm. Grodziec, w zabudowaniach 
gospodarza Franciszka Wróbla wynikł pożar, wskutek czego spłonęła 
obora i stodoła wraz z narzędziami rolniczymi. Pożar powstał wskutek 
nieostrożnego obchodzenia się z ogniem.

GK 1929, nr 27, s. 3.

Dnia 11 lipca r.b. w zabudowaniach gospodarza Stanisława Jasiaka 
w m. Rychwale powstał pożar, spalił się dom mieszkalny murowany 
kryty słomą. Pożar powstał wskutek zapalenia się sadzy w kominie.

W dniu 12 lipca r.b. powstał pożar we wsi Grabowiec, gminy Tulisz-
ków w zabudowaniach gospodarza Antoniego Kordylewskiego. Pastwą 
płomieni padły wszystkie budynki gospodarcze wraz z domem mieszkal-
nym. Pożar powstał wskutek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem. 
Straty wynoszą 3000 zł.

Dnia 14 lipca r.b. we wsi Borowiec Nowy, gminy Grodziec wybuchł 
pożar w zabudowaniach Henryka Szulca, który strawił stodołę i dach 
na dwóch oborach oraz wszystkie narzędzia rolnicze. Wskutek dymu 
zadusiły się dwie krowy, koń, świnie i drób. Przyczyna pożaru – nie-
ostrożne obchodzenie się z ogniem. Straty wynoszą 7000 złotych.

GK 1929, nr 29, s. 3.

Dnia 20-VII r.b. we wsi i gm. Kramsk wynikł pożar w zabudowa-
niach gospodarza Konstantego Maciaszka. Pastwą płomieni padły: 
dom mieszkalny, drewniany, kryty papą i dwie szopy oraz różne na-
rzędzia kowalskie i ślusarskie. Pożar powstał wskutek nieostrożnego 
obchodzenia się z ogniem. Straty wynoszą 4000 złotych.

GK 1929, nr 30, s. 3.

W dniu 26 b.m. [lipca] we wsi Wygoda gm. Piotrkowice, w zabudo-
waniach Bolesława Krzymińskiego, z niewiadomej przyczyny wybuchł 
pożar, wskutek którego spalił się dom mieszkalny.

W nocy z 26 na 27 lipca r.b. z niewiadomej przyczyny wybuchł pożar 
we wsi Głębockie, gm. Piotrkowice w zabudowaniach Antoniny Stel-
maszak. Pastwą płomieni padła stodoła.

GK 1929, nr 31, s. 3.

Dnia 2-VIII r.b. we wsi Leśnictwo, gm. Piotrkowice, w zabudowaniach 
Adama Kropidłowskiego wybuchł pożar, wskutek którego spalił się dach 
słomiany na domu mieszkalnym oraz stodoła, obora i szopa z gliny.

GK 1929 nr 32, s. 3.
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Dnia 9 sierpnia r.b. we wsi Potażniki gm. Brzeźno, w zabudowaniach 
należących do właściciela majątku Wojciecha Ziarniaka, wskutek za-
tarcia wału w młockarni podczas młócenia wybuchł pożar, od którego 
spaliły się: dom mieszkalny, stodoła napełniona zbożem, obora, 3 szopy 
z narzędziami rolniczymi, 2 konie i 2 stogi siana. Straty spowodowane 
przez pożar wynoszą 100 000 złotych.

GK 1929, nr 33, s. 3.

Dnia 18 sierpnia r.b. we wsi Orlina spaliła się stodoła naładowana 
tegorocznym sprzętem zboża. Pożar powstał od pioruna.

GK 1929, nr 34, s. 3.

Dnia 20-VIII r.b. we wsi Złotkowy folwark, gm. Dąbroszyn, w zabu-
dowaniach Władysława Pęcherzewskiego, powstał pożar, który strawił 
dom mieszkalny i oborę. Straty wynoszą 1750 zł. Pożar powstał wskutek 
wadliwości komina.

Dnia 23-VIII r.b. o godzinie 21-ej we wsi Kurów gm. Gosławice, w za-
budowaniach Ignacego i Franciszka Żyrkowskich z niewiadomej przy-
czyny wynikł ogień, który przeniósł się na sąsiednie budynki Jana Mroza 
i Leonarda Zalewskiego. Pastwą płomieni padły: trzy stodoły napełnione 
zbożem i dwie obory oraz narzędzia rolnicze. Straty wynoszą 30 000 zł.

GK 1929, nr 35, s. 3.

Dnia 21. VIII. r.b. spalił się w Rychwale wiatrak, należący do Fran-
ciszka Webra. Pożar powstał z niewiadomej przyczyny. Straty wynoszą 
4000 zł.

Dnia 1. IX. r.b. o godz. 23-ej wynikł pożar we wsi Głodno, gm. 
Brzeźno, w zabudowaniach Rocha Filipiaka. Pastwą płomieni padły: 
stodoła drewniana, obora, dom mieszkalny, chlewy oraz 4 krowy i 3 
świnie. W czasie pożaru ogień przeniósł się na sąsiednie budynki 
Władysława Wojciechowskiego, gdzie spłonęła obora i dach domu 
mieszkalnego. Pożar spowodował 15-letni syn Filipiaka, który rzucił 
w oborze niedopałek papierosa. Straty wynoszą około 30 000 zł.

W dniu 1. IX. r.b. spalił się we wsi Kawnice stóg zboża, będący wła-
snością gospodarza Lisowskiego. Ogień zaprószył nieznany osobnik, 
który najprawdopodobniej położył się z papierosem pod stogiem zboża, 
usnął i tym spowodował pożar.

GK 1929, nr 36, s. 3.

Dnia 8/IX r.b. we wsi Piekło, gm. Stare Miasto, w zagrodzie Jana 
Michalaka z niewiadomej przyczyny wynikł pożar, wskutek którego 
spaliły się: stodoła z tegorocznymi zbiorami, obora, narzędzia rolnicze 
i inwentarz żywy, a mianowicie: 1 koń, krowa, jałówka, 2 świnie i 30 kur. 
Wypadków z ludźmi nie było; straty poszkodowany oblicza na 2850 zł.
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Dnia 4/IX r.b. o godz. 2,30 we wsi Kolonii Lądek, gm. Grodziec, na 
poddaszu domu mieszkalnego Zygmunta Świderskiego wybuchł pożar, 
od którego spalił się dach słomiany; przyczyna pożaru nieostrożne ob-
chodzenie się z ogniem. Straty wynoszą 350 zł.

Dnia 4/IX r.b. z niewiadomej dotychczas przyczyny w zabudowa-
niach gosp. Galora Romana, zam. we wsi Rozalin, gm. Dąbroszyn, 
wybuchł pożar, wskutek czego spaliła się stodoła, obora, sieczkarka i 2 
prosiaki. Straty wynoszą 3000 zł.

Dnia 3/IX r.b. we wsi Helenów II, gm. Gosławice, w zagrodzie Józefa 
Karpińskiego wybuchł pożar, wskutek którego spaliły się stodoła i obora.

GK 1929, nr 37, s. 3.

Dnia 10 b.m. [września] we wsi Kuchary Borowe gm. Dąbroszyn, 
w zabudowaniach Józefy Kaczmarkowej powstał pożar, od którego 
spaliły się: dom mieszkalny i chlew. Pożar powstał skutkiem nieostroż-
nego obchodzenia się z ogniem.

Dnia 12 b.m. [września] o g. 11.30 w Rychwale spłonął stóg słomy, 
należący do Władysława Wojciechowskiego. Przyczyną pożaru była 
iskra z komina budynku nieopodal stojącego. Straty wynoszą 300 zł.

GK 1929, nr 38, s. 2.

Dnia 7/X r.b. z niewiadomej przyczyny powstał pożar w Rychwale, 
w zabudowaniach gosp. Stefana Śladowskiego, wskutek którego spaliła 
się obora, stojąca na uboczu. Straty wynoszą 400 zł.

W dniu 3 X r.b. o godz. 9 we wsi Nowy Czarków gm. Kramsk w za-
grodzie Otta Laufa, wskutek zaprószenia ognia przez domowników, 
powstał pożar, który strawił dach słomiany domu mieszkalnego, stodołę 
z drzewa krytą słomą, 10 centn. m. zboża, 4 wozy żyta w słomie, 13 
wozów siana, narzędzia rolnicze i sprzęty domowe. Straty wynoszą 
9500 zł. Budynki były ubezpieczone.

Dnia 4/X r.b. o godz. 17.30 w m. Ślesinie spaliła się sterta z żytem, 
stanowiąca własność Mariana Bednarskiego. Jak ustalono, pożar 
wzniecił służący Bednarskiego, Stanisław Turowski, lat 14, który kryjąc 
się, celem wypalenia papierosa, podpalił stertę.

GK 1929, nr 41, s. 3.

Dnia 9 X r.b. we wsi Gaj, gm. Gosławice, wybuchł pożar spowo-
dowany iskrą, która wyleciała z przejeżdżającej lokomotywy, będącej 
własnością cukrowni „Gosławice”. Pastwą płomieni padły: 2 domy 
mieszkalne, 5 budynków gospodarczych, jeden koń, inwentarz martwy, 
garderoba i tegoroczny sprzęt zboża z opałem. Straty ogólne spowodo-
wane przez pożar wynoszą około 32 000 zł. Budynki były kryte słomą, 
pobudowane z gliny i drzewa bardzo blisko jeden drugiego. Wypadku 
z ludźmi nie było. Budynki były ubezpieczone.
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W poniedziałek, dnia 14/X r.b. o godz. 19.30 z niewiadomych przy-
czyn wybuchł pożar we wsi Niesłusz, gm. Gosławice, w zabudowaniach 
Kozłowskiego. W gaszeniu pożaru brała udział straż konińska.

GK 1929, nr 42, s. 3.

Dnia 29. X w zagrodzie Petroneli Jarmużkowej zamieszkałej we wsi 
Stare Miasto wybuchł pożar, który strawił stodołę drewnianą, napełnioną 
zbożem, oborę z gliny i narzędzia rolnicze. Przyczyna pożaru nieustalona.

W dniu 24. X. r.b. we wsi Józefowo gm. Rzgów powstał pożar w za-
budowaniach Jana Olejniczaka, skutkiem czego spłonęła stodoła, na-
pełniona zbożem. Poszkodowany straty oblicza na 8000 zł.

Dnia 25. X. r.b. we wsi Depaula gm. Piorunów w zagrodzie 30 mor-
gowego gospodarza Józefa Andrzejaka, wynikł pożar, skutkiem którego 
spaliły się wszystkie budynki gospodarcze i mieszkalne; przyczyny 
pożaru nie ustalono. Ogólne straty wynoszą 23 000 zł.

GK 1929, nr 44, s. 3.

W dniu 1 listopada r.b. o godz. 23 we wsi Zgoda, gm. Stare Miasto 
wybuchł pożar w cegielni Walentego Mikołajewskiego. Ogień strawił 
dach na cegielni. Straty wynoszą 300 zł.

GK 1929, nr 45, s. 3.

Dnia 13/XI r.b. we wsi Sarbicko gm. Tuliszków, wybuchł pożar w za-
budowaniach Czesława Wszędybyła, który strawił doszczętnie stodołę 
wraz z tegorocznymi zbiorami. Pożar powstał wskutek nieostrożnego 
obchodzenia się z ogniem.

GK 1929, nr 47, s. 3.

Dnia 18/XI r.b. o godz. 22-ej w domu Fulgencji Spławskiej w m. Śle-
sinie zajął się sufit od palącej się lampy w mieszkaniu lokatora Moryca 
Kaufmana. Straty wynoszą 250 zł.

W dniu 22/XI r. b. we wsi Grądy Stare, gm. Grodziec, wynikł pożar 
w domu Gotliba Rembeckiego, który pochłonął dach kryty słomą na 
domu mieszkalnym. Straty wynoszą 300 zł. Pożar powstał wskutek wa-
dliwej konstrukcji komina.

Dnia 25/Xl r. b. o godz. 2 w nocy spalił się wiatrak we wsi Piaski, 
gm. Rzgów, będący własnością Piętki. Straty wynoszą 4000 zł. Przyczy-
ny pożaru nie ustalono.

GK 1929, nr 48, s. 4.

Dnia 24/XII 1929 roku we wsi Rozalin, gm. Dąbroszyn w zagrodzie 
Józefy Zającowej i Nepomucena Radzimskiego z niewiadomej przy-
czyny wybuchł pożar, wskutek którego spaliły się 2 domy mieszkalne,  
2 obory i stodoła kryta słomą. Straty wynoszą 6500 zł.
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W dniu 24-XII 1929 roku w Kolonii Osiecza, gm. Rzgów spłonął 
wiatrak będący własnością Zygmunta Grabowskiego. Pożar powstał 
z podpalenia. Straty spowodowane przez pożar wynoszą 5000 zł.

W nocy z 31 grudnia [1929 r.] na 1 stycznia [1930 r.] we wsi Bisku-
pie, gminy Sławoszewek z niewiadomej przyczyny wybuchł pożar, który 
doszczętnie strawił wiatrak, należący do Jana Skorupińskiego. Wiatrak 
był asekurowany na sumę 4370 zł.

GK 1930, nr 1, s. 4.

Dnia 14 stycznia r.b. o godzinie 4 rano we wsi Biskupice, gm. Rzgów 
spalił się wiatrak, będący własnością Mateusza Szychowskiego. Za-
chodzi podejrzenie, że podpalenia dopuścił się sam Szychowski, chcąc 
otrzymać odszkodowanie asekuracyjne, ponieważ wiatrak ten był ubez-
pieczony na sumę 8000 zł. Spalony wiatrak nie przedstawiał wielkiej 
wartości. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi policja.

GK 1930, nr 3, s. 3.

Dnia 27/II r.b. we wsi Kruszyna, gm. Stare Miasto, spalił się wiatrak 
będący własnością Bolesława Zarody.

GK 1930, nr 10, s. 2.

Dnia 3-III r.b. we wsi Święcia gminy Dąbroszyn w zabudowaniach 
Karola Wajlenta i Alberta Hazego z niewiadomej dotychczas przyczyny 
powstał pożar, wskutek czego spaliła się Wajlentowi stodoła ze zbożem, 
obora, 1 koń, jałówka, dwa wieprze i narzędzia rolnicze, a Hazemu zaś 
dom mieszkalny, chlew i 2 prosiaki. Straty spowodowane przez pożar 
poszkodowani obliczają na 13 000 zł.

W dniu 9-III r.b. na polach majątku Bogusławice, gm. Tuliszków, z nie-
ustalonej dotychczas przyczyny spaliła się sterta łubinu, wartości 1500 zł.

GK 1930, nr 11, s. 2.

Dnia 21-go marca r.b. wybuchł pożar w tartaku „Grzymiszew” sta-
nowiącym własność p. Ludomiła Pułaskiego, wskutek czego spalił się 
budynek drewniany i urządzenia. Kotłownia i maszyna parowa ocalały. 
Pożar powstał wskutek zatlenia się trocin od iskry z komina, w którym 
wypalały się sadze. Straty wynoszą 60 000 zł.

GK 1930, nr 13, s. 3.

Dnia 29 III r.b. o godzinie 1 w nocy wybuchł pożar we wsi Krzymów 
gminy Brzeźno w zabudowaniach Katarzyny Kordylewskiej, wskutek 
którego spaliły się: stodoła z drzewa i obora z gliny, kryte dachówką. 
Przyczyna pożaru dotychczas nieustalona.

GK 1930, nr 14, s. 3.
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W ubiegłym tygodniu w mieście Rychwale powstał groźny pożar 
tartaku, należącego do Jana Rutkiewicza. W godzinach porannych 
robotnik Józef Gąsior, zatrudniony przy gotowaniu kleju, przypadko-
wo zaprószył ogień z pieca, od czego zapaliły się wióry. Gąsior chcąc 
zapobiec rozszerzaniu się pożaru, rzucił w pewniej chwili marynarkę, 
by stłumić płomienie. Lecz nieostrożnym tym krokiem przyczynił się do 
rozszerzenia pożaru, który zanim przybyła straż ogniowa, strawił do-
szczętnie tartak. Straty według obliczeń właściciela wynoszą 100 000 zł.  
Poparzonego Gąsiora odwieziono do szpitala.

GK 1930, nr 15, s. 3.

W nocy z 13 na 14 kwietnia r.b. o godzinie 1-ej powstał pożar we wsi 
Międzylesie gminy Gosławice. Pożar pochłonął wiatrak będący własno-
ścią Antoniego Liczbińskiego. Wiatrak był ubezpieczony na sumę 6000 zł.

GK 1930, nr 16, s. 3.

W nocy z 25 na 26 kwietnia r.b. wynikł pożar w folwarku Pawłówek 
koło Konina. Pastwą płomieni padła stodoła i część budynków gospo-
darczych. Przyczyny pożaru nie zdołano ustalić.

GK 1930, nr 18, s. 3.

Dnia 1 maja r.b. we wsi Kolonia Węglew gm. Golina powstał pożar 
w zabudowaniach Józefy Samulczyk, który pochłonął dach domu 
mieszkalnego.

W nocy z 2 na 3 maja r.b. o godzinie 1 w zagrodzie Michała Guźni-
czaka, mieszkańca wsi Wiatraki, gminy Grodziec, powstał pożar, który 
pochłonął stodołę z drzewa, krytą dachówką. Straty wynoszą 6500 zł.

W dniu 2 maja r.b. we wsi Spławie, gm. Golina, wybuchł pożar w za-
budowaniach sukcesorów Marianny Majchrzak, od którego spaliło się 
sześć zagród gospodarskich oraz zabudowania folwarczne majątku 
Spławie, należącego do p. Tomasza Formańskiego. Straty wynoszą  
180 000 zł. Pożar spowodowały dzieci.

GK 1930, nr 19, s. 3.

Dnia 10 maja r.b. we wsi Ostrowąż gminy Sławoszewek powstał pożar 
w zabudowaniach gospodarczych Mariana Przygockiego, który strawił 
dom mieszkalny połączony z oborą z gliny i stodołę z chlewami również 
z gliny, wszystkie budynki były kryte słomą. Przyczyna pożaru niewiadoma.

GK 1930, nr 20, s. 3.

W nocy 22 maja r.b. we wsi Mądroszki, gminy Dąbroszyn z niewia-
domej przyczyny wynikł pożar w zabudowaniach Katarzyny Wysockiej, 
od którego spalił się dom mieszkalny z drzewa, kryty słomą. Starty 
wynoszą 3000 zł.
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Dnia 25 maja r.b. we wsi Wróblina gm. Tuliszków, w zabudowa-
niach Józefa Bartoszczyka powstał pożar, który strawił dom mieszkal-
ny, oborę i stodołę. Ogień powstał od zaprószenia przez domowników.

GK 1930, nr 23, s. 3.

Dnia 28 maja r.b. we wsi Głębokie II, gm. Piotrkowice w zabudo-
waniach Kazimierza Szymańskiego, z niewiadomej przyczyny wybuchł 
pożar, od którego spłonęły: dom mieszkalny, stodoła, szopa z drzewa 
i obora z cegły, kryte słomą.

Dnia 1/VI r.b. zapalił się las w rewirze Ciświca Stara na przestrzeni 
20 ha od granicy powiatu kaliskiego, należący do majątku Grodziec. 
Strat na szczęście w drzewostanie nie było, spłonęło tylko igliwo. Pożar 
powstał od papierosa.

W dniu 2/VI r.b. w zabudowaniach Józefa Węclewskiego, w mieście 
Rychwale od uderzenia pioruna spaliła się stodoła.

Dnia 4/VI r.b. we wsi Sługocinek, g. Golina, wskutek nieostrożnego 
obchodzenia się z ogniem powstał pożar w zabudowaniach Mieczy-
sława Nowińskiego, od którego spaliła się stodoła z gliny, kryta słomą 
i narzędzia rolnicze. Straty wynoszą 1200 zł.

W dniu 6/VI r.b. we wsi Zaguźnica, w zabudowaniach wójta gminy 
Grodziec, Bolesława Kostrzewy, wybuchł pożar, od którego spłonęły 
zabudowania gospodarcze, dach domu mieszkalnego i narzędzia rol-
nicze. Stary wynoszą 30 000 zł. Zachodzi podejrzenie, że pożar powstał 
wskutek podpalenia, które spowodowane zostało z zemsty, ponieważ 
wójt Kostrzewa w związku z urzędowaniem ma cały szereg wrogów, 
otrzymując od dłuższego czasu anonimy z pogróżkami.

GK 1930, nr 24, s. 3.

Dnia 10/VII r.b. we wsi Podgórz, gm. Kramsk, w domu robotnika 
Wacława Staszaka wybuchł pożar, od którego spaliły się: dom miesz-
kalny kryty dachówką, 4 prosięta, jeden cielak oraz bielizna, pościel, 
odzież i sprzęty domowe. Straty wynoszą 6000 zł.

W dniu 15/VI r.b. we wsi Helenów I, gm. Gosławice, w zabudowa-
niach Piotra Czapli wybuchł pożar, który pochłonął: dom mieszkalny, 
stodołę drewnianą, oborę, chlewy, wozownię, 2 świnie i tegoroczny 
sprzęt siana. Wszystkie budynki były kryte słomą. Poszkodowany oblicza 
straty na 10 000 zł.

W obu przypadkach ustalono, że pożar powstał wskutek nieostrożne-
go obchodzenia z ogniem.

W dniu 16/VI r.b. w rewirze leśnym „Licheń”, gm. Gosławice, z nie-
wiadomej przyczyny powstał pożar w 7-letnim zagajniku, majętności 
Gosławice. Ogień zniszczył około 20 morgów zagajnika, z czego 17 
morgów 7-letniego i około 3 morgi 41-letniego. Straty wynoszą około 
30 000 zł.

GK 1930, nr 25, s. 3.
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W dniu 17/VI r.b. w zabudowaniach Józefa Pietrzaka we wsi Bia-
łobłoty, gm. Grodziec, wybuchł pożar, od którego spłonęły: wszystkie 
zabudowania gospodarcze i narzędzia rolnicze. Straty wynoszą 10 000 
zł. Pożar powstał wskutek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem.

Dnia 27/VI r.b. w Kolonii Sarnowa, gm. Sławoszewek, od uderzenia 
pioruna powstał pożar w zabudowaniach Stefana Walczaka, od którego 
spaliła się stodoła i obora, kryte słomą.

GK 1930, nr 26, s. 3.

Dnia 26/VI r.b. w rewirze Ciświca Stara gm. Grodziec, zapalił się 
30-letni zagajnik lasu, należącego do majątku Grodziec. Pożar strawił 
około 60 morgów lasu. Straty wynoszą 50 000 zł. Przyczyna pożaru 
niewiadoma.

Dnia 27/VI r.b. w Kolonii Sarnowa, gm. Sławoszewek, od uderzenia 
pioruna powstał pożar w zabudowaniach Stefana Walczaka, od którego 
spaliła się stodoła i obora kryte słomą.

GK 1930, nr 27, s. 3.

Dnia 3 VII r.b. we wsi Wiory, gminy Grodziec powstał pożar, który 
pochłonął zabudowania gospodarcze Ernesta Wernera. Szkody wyrzą-
dzone przez pożar wynoszą około 15 000 zł. Ogień powstał wskutek 
wadliwej konstrukcji komina.

W dniu 7 VII r.b. o godzinie 5.30 rano powstał pożar we wsi 
Czarków pod Koninem w zabudowaniach Walczaka. Ogień pochłonął 
dom mieszkalny, stodołę i budynki gospodarcze.

Dnia 3 VII r.b. we wsi Ostrowąż gm. Sławoszewek w zabudowaniach 
Wincentego Nowaka, wybuchł pożar, który pochłonął szopę z gliny 
krytą słomą. Straty wynoszą 750 zł. Pożar spowodował 7-letni syn po-
gorzelca.

Dnia 4 VII r.b. w zabudowaniach gospodarza Władysława Kowal-
skiego we wsi Rosocha gminy Golina wynikł pożar, od którego spaliły 
się: dom mieszkalny i chlew z gliny, stodoła z drzewa kryte słomą. 
Pożar powstał wskutek wadliwej konstrukcji komina.

Dnia 1 VII r.b. we wsi Chorzeń gm. Gosławice spaliły się dwa stogi 
siana należące do Józefa Drewniaka i Antoniny Simińskiej. Straty 
wynoszą 300 zł. Pożar spowodował 6-letni chłopiec Edward Simiński, 
który bawił się zapałkami pod stogiem.

W dniu 6/VII r.b. około godz. 21 m. 30 w Koninie przy szosie Ka-
liskiej obok szpitala pow[iatowego] spalił się wiatrak należący do O. 
Thima.

GK 1930, nr 28, s. 3.

Dnia 10 lipca r.b. w rewirze leśnym wsi Królików, gm. Grodziec 
spaliło się 10 morgów lasu-zagaju, z czego 6 morgów 14-letniego, 4 zaś 
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morgi 26-letniego, będącego własnością p. hr. Kazimierza Kwileckie-
go. Straty wynoszą około 25 000 zł. Przyczyny pożaru nie ustalono. Za-
chodzi podejrzenie, że pożar został spowodowany przez przechodnia, 
który rzucił niedopałek papierosa.

Dnia 8/VII-30 r.b. we wsi Myślibórz, gm. Golina, spaliło się 60 prętów 
zagajnika, należącego do Andrzeja Czajczyńskiego. Jak ustalono na pod-
stawie przeprowadzonego dochodzenia, pożar spowodował umyślnie 
Łopaciński z Myśliborza.

GK 1930, nr 29, s. 3.

W dniu 15 lipca r.b. we wsi Głębockie gm. Piotrkowice w zabudowa-
niach Czesława Szkudlarka, powstał pożar, który strawił: dom miesz-
kalny i stodołę z gliny kryte słomą. Przyczyny pożaru nie ustalono.

Dnia 16 VII r.b. w Kolonii Sarnowa gminy Sławoszewek spaliła się 
stodoła murowana, kryta słomą, należąca do Józefa Wójtowicza. Pożar 
powstał od uderzenia pioruna.

W dniu 16 lipca r.b. od uderzenia pioruna spaliła się w Kolonii Sławo-
szewek stodoła z drzewa kryta słomą – własność Andrzeja Goińskiego.

Dnia 16. VII r.b. w czasie przeciągającej się burzy nad terenem 
gminy Piotrkowice, uderzył piorun w stertę żyta stojącą na polach 
majątku Piotrkowice p. Bolesława Mierzyńskiego, która doszczętnie 
spłonęła. Straty wynoszą 4000 zł.

GK 1930, nr 30, s. 3.

Dnia 22 VII r.b. we wsi Wieruszew w zabudowaniach Alfreda Tyszlera 
wybuchł pożar, który strawił dom mieszkalny z gliny, kryty słomą. Pożar 
powstał wskutek wadliwej konstrukcji komina. Starty wynoszą 2000 zł.

GK 1930, nr 31, s. 3.

We wsi Dzierwin Mały, gm. Grodziec w zagrodzie Marcina Mozele-
skiego wynikł pożar od uderzenia pioruna, który strawił oborę z gliny 
krytą słomą.

We wsi Kiszewy, gminy Tuliszków, spłonął dach na domu mieszkal-
nym Anieli Woźniak. Pożar powstał od uderzenia pioruna.

Dnia 29 lipca r.b. we wsi Wiory gm. Grodziec w zagrodzie Jana Do-
mańskiego powstał pożar, który pochłonął dom mieszkalny z gliny kryty 
słomą. Pożar powstał w wyniku wadliwej konstrukcji komina.

GK 1930, nr 32, s. 4.

Dnia 4 VIII r.b. we wsi Sarbicko gm. Tuliszków w zabudowaniach 
Piotra Nowaczyka powstał pożar, który pochłonął stodołę napełnioną 
zbożem. Jak stwierdzono dochodzeniem, pożar wznieciły dzieci pozo-
stawione bez opieki.
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W nocy 8 sierpnia r.b. we wsi Krępa gm. Rzgów, w zabudowaniach 
Antoniego Tylżanowskiego wybuchł pożar, od którego spłonęły: dom 
mieszkalny i stodoła z drzewa kryte papą. Straty poszkodowany oblicza 
na 15 000 zł.

GK 1930, nr 33, s. 3.

Dnia 13 sierpnia r.b. we wsi Krzyżówka gm. Grodziec w zabudowa-
niach Otto Szulca wybuchł pożar, który pochłonął dom i stodołę kryte 
słomą oraz sprzęty domowe. Pożar powstał od pieca w kuchni, przy 
którym leżały nagromadzone gałęzie, przez żonę Szulca, która rozpa-
liwszy ogień wyszła do lasu po drzewo pozostawiając w mieszkaniu 
kilkumiesięczne dziecko w kołysce. Dziecko zostało wyratowane nie 
odniósłszy żadnych obrażeń cielesnych.

GK 1930, nr 34, s. 4.

Dnia 28 sierpnia r.b. we wsi Białobłoty gm. Grodziec w zabudowa-
niach Rozalii Kłodzińskiej powstał pożar, który pochłonął dom miesz-
kalny. Straty wynoszą 500 zł. W toku dochodzenia ustalono, że pożar 
powstał wskutek wadliwej konstrukcji komina.

GK 1930, nr 35, s. 3.

Dnia 28 VIII r.b. na polu obok wsi Modła gm. Rzgów spaliły się dwie 
małe sterty zboża, stanowiące własność Leona Reszkiewicza i Józefa 
Kieliszaka mieszkańców tejże wsi. Ogień powstał od rzuconego niedo-
pałka papierosa.

GK 1930, nr 37, s. 3.

Dnia 14 b.m. [września] we wsi Kramsk w zabudowaniach Stanisła-
wa Modelskiego powstał pożar, który pochłonął stodołę z tegorocznym 
zbożem, oborę, trzy stogi i inne narzędzia. Straty wynoszą 9 000 zł.

GK 1930, nr 38, s. 3.

Dnia 29-IX r.b. we wsi Strumyk, gm. Kramsk, z niewiadomej przy-
czyny powstał pożar, który pochłonął doszczętnie zabudowania Doliń-
skiego i Myślińskiego oraz oborę Fr. Kowalczyka. Straty wynoszą około 
20 000 zł.

GK 1930, nr 39, s. 3.

W nocy z 29 na 30 września r.b. powstał z niewiadomej przyczy-
ny pożar w Ślesinie w zabudowaniach sukcesorów Jana Kopańskiego, 
który pochłonął: dom mieszkalny, stodołę i oborę z gliny kryte słomą, 
zaasekurowane na 2200 zł, w nieubezpieczonych zaś ruchomościach 
straty wynoszą 650 zł.

GK 1930, nr 41, s. 3.
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Dnia 24 b.m. [października] w zabudowaniach Józefa Waleriańczy-
ka w Kolonii Kawnice, gminy Golina, wybuchł pożar, który pochłonął 
stodołę, budynki gospodarcze z desek kryte słomą, narzędzia rolnicze 
i 3 świnie.

GK 1930, nr 44, s. 3.

Dnia 4 listopada r.b. we wsi Modrzewo gm. Sławoszewek, w zabu-
dowaniach Michała Szylkiego z niewiadomej przyczyny wynikł pożar, 
który pochłonął dom mieszkalny z gliny kryty słomą.

GK 1930, nr 46, s. 3.

Dnia 16 listopada r.b. we wsi Kramsk spłonął żydowski dom modli-
twy, drewniany, kryty słomą. Zachodzi podejrzenie, że pożar powstał 
wskutek podpalenia. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi posterunek 
policji państwowej w Kramsku.

W dniu 18-XI r.b. na polach majątku Spławie, gm. Golina, podczas 
młócenia stert spaliły się na szkodę właściciela tegoż majątku p. 
Tomasza Formańskiego, dwie sterty żyta i młocarnia. Straty wynoszą 
18 000 zł. Młocarnia i żyto w stertach było asekurowane. Pożar powstał 
wskutek wydobycia się iskry z komina lokomobili.

GK 1930, nr 47, s. 3.

Dnia 13 listopada r.b. we wsi Krępie gm. Tuliszków w zabudowaniach 
Józefa Kujawińskiego powstał pożar, który przeniósł się na zabudowa-
nia sąsiada Aleksego Pietrzaka. Pożar pochłonął doszczętnie stodołę 
z drzewa wraz z całorocznym sprzętem zboża, chlewy z drzewa, oborę 
murowaną kryte słomą oraz martwy inwentarz. Pietrzakowi spłonęła 
obora z drzewa i znajdująca się w niej pasza. Straty wynoszą 12 000 zł.

GK 1930, nr 48, s. 3.

Dnia 26 XI r.b. we wsi Grabowa gm. Dąbroszyn w zabudowaniach 
Józefa Walczaka powstał pożar, których pochłonął stodołę. Straty 
wynoszą 800 zł.

Dnia 30. XI r. r.b. w Kolonii Węglewskie Holendry gminy Golina 
w zabudowaniach Ferdynanda Mikołajewskiego powstał pożar, od 
którego spłonęły stodoła i narzędzia rolnicze.

GK 1930, nr 49, s. 3.

W dniu 2 grudnia r.b. we wsi Wiory, gm. Grodziec w zabudowaniach 
Karoliny Szczerkowej powstał pożar, który pochłonął dom mieszkalny 
z gliny, oborę i szopę kryte słomą oraz krowa, prosię, wóz i narzędzia 
rolnicze. Straty wynoszą 4000 zł.

GK 1930, nr 50, s. 3.
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Dnia 17/I 1931 r. we wsi Janowo, gm. Gosławice, spalił się wiatrak, 
własność Józefa Kotera. Straty wynoszą 3500 zł.

GK 1931, nr 4, s. 3.

Dnia 30/I r.b. we wsi Golina, w zabudowaniach należących do 
Ignacego Górniewicza, wynikł pożar, który strawił dom z drzewa kryty 
słomą, będący w stadium rozbiórki – wartości 200 zł.

GK 1931, nr 6, s. 2.

Dnia 9 lutego r. b. we wsi Modła gm. Rzgów, w zabudowaniach Zyg-
munta Jasiaka powstał pożar, który pochłonął doszczętnie dom miesz-
kalny i szopę. W gaszeniu pożaru brała udział straż ze Rzgowa. Straty 
wynoszą 1000 zł. 

GK 1931, nr 8, s. 3.

W nocy z 15 na 16 lutego b.r. w zabudowaniach Katarzyny Bache-
rowicz we wsi Babia, gm. Rzgów, wybuchł pożar, który pochłonął do-
szczętnie stodołę. Ogień przeniósł się na sąsiednie budynki Wawrzyń-
ca Maciaszka, gdzie pastwą płomieni padła również stodoła. Straty 
wynoszą około 6000 zł. W gaszeniu pożaru brały udział straże: ze 
Rzgowa, Zastruża i Osieczy. 

Dnia 20 lutego r. b. we wsi Sztukolm [sic!], gm. Kramsk, powstał 
pożar w zabudowaniach Józefiaka. Pastwą płomieni padł: dom miesz-
kalny, stodoła, obora i szopa, kryte słomą. Straty wynoszą 3000 zł.

20 b. m. [lutego] we wsi Kramsk spaliły się zabudowania Walentego 
Kubackiego. Wartość budynków wynosiła około 8000 zł. Budynki były 
zaasekurowane na b. wysoką sumę.

GK 1931, nr 9, s. 3.

Dnia 8 marca 1931 r. we wsi Grabienice gm. Rzgów w zabudowa-
niach Konstantego Jaszczaka z niewiadomej przyczyny powstał pożar, 
który następnie przeniósł się na inne budynki, niszcząc doszczętnie 6 
gospodarstw wraz z 12 budynkami oraz zbiory, żywy i martwy inwen-
tarz. Straty spowodowane przez pożar wynoszą około 40 000 zł.

Dnia 2-III r.b. między godziną 18-ą a 19-ą wynikł pożar w fabryce 
mebli p.p. Wójkowskiego i Lewandowskiego w Koninie przy ulicy Kali-
skiej. Ogień ugaszono przed przybyciem straży pożarnej.

GK 1931, nr 11, s. 3.
Dnia 22 III r.b. o godzinie 20-ej we wsi Kolebki gminy [Piotrkowi-

ce]8 spaliła się stodoła kryta słomą, własność Andrzeja Kwiatkowskie-
go. Straty wynoszą około 1000 zł.

GK 1931, nr 13, s. 3.
8  W oryginale błędnie zapisano, że wieś ta leżała w gminie Golina.
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Dnia 3 kwietnia r.b. we wsi Sławsk, gm. Rzgów od iskier z komina 
podczas wypalania sadzy zajął się dach słomiany organistówki. Pożar 
strawił doszczętnie cały budynek oraz szopę drewnianą sąsiada Ma-
tuszaka. W gaszeniu pożaru wzięły udział straże: z Osieczy i Sławska. 
Starty wynoszą około 2000 zł.

GK 1931, nr 15, s. 2.

Dnia 3 kwietnia r.b. we wsi Dryja gm. Tuliszków wybuchł pożar, 
pastwą którego padł wiatrak należący do Józefa Jesiołowskiego. 
Wiatrak był ubezpieczony na sumę 2980 zł. W gaszeniu pożaru brała 
udział straż z Kiszew.

Dnia 7 kwietnia r.b. we wsi Borki gm. Wysokie spłonął dach słomia-
ny na domu należącym do gospodarza Józefa Zawieruchy.

GK 1931, nr 16, s. 3.

Dnia 19/IV r.b. o godz. 20-ej we wsi Krągola gm. Stare Miasto, 
wybuchł pożar, pastwą którego padły 24 zabudowania gospodarskie,  
4 domy mieszkalne oraz 1 krowa i narzędzia rolnicze. Straty wynoszą 
31 000 zł. Przyczyny pożaru nie ustalono.

GK 1931, nr 17, s. 3.

Dnia 4 maja r.b. we wsi Jaroszewice Rychwalskie, gm. Dąbroszyn, 
w zabudowaniach Andrzeja Dworskiego powstał pożar, który doszczęt-
nie pochłonął dom mieszkalny wraz z budynkami gospodarczymi. 
Straty wynoszą 4000 zł.

Dnia 5. V. r.b. we wsi Święcia, gm. Dąbroszyn w zabudowaniach Olgi 
Falkenhagen, powstał pożar, który następnie przeniósł się na sąsiednie 
zabudowania, niszcząc doszczętnie 4 domy mieszkalne, 4 stodoły, obory 
i cały inwentarz martwy. Straty wynoszą około 30 000 zł.

Dnia 6 maja r.b. we wsi Modła, gm. Stare Miasto, wybuchł groźny 
pożar, który w krótkim czasie objął wiele zabudowań. Pastwą płomie-
ni padło 12 domów mieszkalnych, 11 stodół, 10 obór, 14 sztuk trzody 
chlewnej, oraz wszystkie narzędzia rolnicze i sprzęty domowe. Straty 
wynoszą 65 000 zł.

GK 1931, nr 19, s. 3.

Dnia 7 maja r.b. we wsi Główiew, gm. Stare Miasto, powstał pożar 
w zabudowaniach Józefa Małolepszego, skąd przeniósł się na sąsiednie 
budynki, pochłaniając doszczętnie 14 domów mieszkalnych, 18 stodół, 
16 obór, 10 chlewów, 11 szop, 18 sztuk trzody chlewnej, oraz wszystkie 
narzędzia rolnicze i sprzęty domowe. Pożar powstał wskutek nieostroż-
nego obchodzenia się z ogniem. Straty wynoszą 130 000 zł.

Dnia 7 maja r.b. o godz. 18-ej we wsi Nowy Świat, gm. Tuliszków, 
wynikł pożar, od którego spłonęły dom mieszkalny, 2 stodoły i narzędzia 
rolnicze. Straty wynoszą około 15 000 zł.
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W nocy z wtorku na środę [z 12 na 13 maja 1931 r.] spłonął drew-
niany budynek szkoły powszechnej we wsi Morzysław, gm. Gosławice. 
Straty bardzo znaczne.

GK 1931, nr 20, s. 2.

Dnia 17 maja r.b. we wsi Kałek gm. Piorunów powstał pożar w za-
budowaniach Józefa Litwickiego, wskutek którego spłonęły: obora, wo-
zownia, dwa konie, jeden źrebak, jeden buhaj 3-letni, 5 prosiąt, 3 gęsi, 
bryczka i drobne narzędzia gospodarcze. Starty wynoszą około 3000 zł. 
W akcji ratowniczej brała udział straż ogniowa z Wyszyny.

GK 1931, nr 21, s. 2.

W dniu 25 maja r.b. o godz. 18-ej w zabudowaniach Michała Dorady 
we wsi Kempina, gm. Tuliszków wybuchł pożar pastwą którego padła: 
stodoła z drzewa, obora z gliny, szopa z drzewa kryte słomą i sieczkarka 
oraz obora z gliny pod słomą, 3 sztuki trzody chlewnej, własność Bro-
nisławy Wojtkowiakowej. Straty wynoszą 3500 zł. W akcji ratowniczej 
brały udział straże: z Kiszew, Tuliszkowa, Żdżar i Liśca. Pożar powstał 
wskutek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem.

Dnia 24/V r.b. we wsi Kurów, gm. Gosławice, w zabudowaniach 
Żabierka powstał pożar, który pochłonął stodołę i oborę kryte słomą.

GK 1931, nr 22, s. 2.

Dnia 28/V r.b. we wsi Barłogi gminy Rzgów, w zabudowaniach An-
drzeja Beśki wynikł pożar, od którego spłonęła obora i krowa, znajdu-
jąca się w oborze. Straty wynoszą 1000 zł. W akcji ratowniczej brały 
udział straże: z Barłóg i Zastruża.

Dnia 25/V r.b. we wsi Ostrowąż, gm. Sławoszewek, powstał pożar, 
który pochłonął dom mieszkalny, oborę ze stajnią, spichrz, szopę 
i stodołę, należące do gospodarza Romana Szadkowskiego, oraz dom, 
oborę, szopę i stodołę, własność Wacława Czerniejewskiego. Straty 
wynoszą około 20 000 zł. W gaszeniu pożaru brały udział straże: z Szy-
szyna, Wiśniewy, Ostrowąża i Gór.

Dnia 2VI r.b. od uderzenia pioruna powstał pożar w budynkach Józefa 
Robaka, zamieszkałego we wsi Wilków, gm. Stare Miasto. W gaszeniu ognia 
brała udział straż z Konina i Wilkowa. Podczas akcji ratowniczej, strażak z 1 
oddziału straży konińskiej, Stefan Ograbisz, przy pomocy strażaków: Eszrycha 
i Durskiego, wyratował kobietę z piwnicy płonącego domu.

GK 1931, nr 23, s. 2.

Dnia 6 b.m. [czerwca] o godz. 3-ej rano spalił się wiatrak we wsi 
Główiew, gm. Stare Miasto, należący do Mieczysława Małolepszego. 
Straty poszkodowany oblicza na 12 000 zł. W akcji ratowniczej brały 
udział straże pożarne z Główiewa i Czyżewa. Wypadku z ludźmi nie było.

GK 1931, nr 24, s. 2.
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Dnia 18 b. m. [czerwca] od uderzenia pioruna spaliła się obora 
z gliny kryta słomą, 16 kur, uprzęż oraz został zabity koń znajdujący się 
w tym czasie w oborze, własność Marcina Jackowiaka. Podczas akcji 
ratowniczej uległ poparzeniu właściciel spalonej obory M. Jackowiak. 
Straty wynoszą 1000 zł.

Dnia 18 b.m. [czerwca] z niewiadomej przyczyny wybuchł pożar we 
wsi Sługocinek gm. Golina w zabudowaniach Władysława Kobielskie-
go, który strawił: sześć domów, sześć stodół, sześć obór i jeden chlew, 
należących do: Władysława Kobielskiego, sukcesorów: Agaty Jani-
czek, Józefa Stuczyńskiego, Walentego Szczeblewskiego, Stanisława 
Kozłowskiego, Jana Orchowskiego, Stanisława Górniaka, Łucji Ka-
sprzyk, Jakuba Ligockiego, Jana Antczaka i Stanisława Skowrońskie-
go. Prócz tego spaliła się jedna maciora, trzy prosięta, 35 kurcząt, 11 
kur, sprzęty domowe i narzędzia rolnicze. Straty wynoszą z górą 30 000 
zł. W akcji ratowniczej brały udział straże z Radoliny, ze Rzgowa i z wsi 
Sługocin, gm. Lądek.

Dnia 22 b m. [czerwca] we wsi Niesłusz, gm. Gosławice w zabu-
dowaniach gospodarza Stanisława Majewskiego od rzuconego pa-
pierosa przez Majewskiego na podwórko przy stodole zapaliła się 
stodoła z drzewa, chlewy i obora z gliny. Ogień przeniósł się na sąsied-
nie budynki Kazimierza Walczaka, Walentego Pałasza, Józefa Sochy, 
Szczepana Andrzejewskiego, Piotra Nowickiego, Stanisława Działaka 
i Józefa Bagrowskiego. Ogółem spłonęło 6 domów mieszkalnych, 17 
zabudowań gospodarczych, 9 sztuk prosiąt, sprzęty domowe i narzę-
dzia rolnicze. Straty wynoszą około 4000 zł.

Dnia 16-VI b.r. we wsi Rudzica, gm. Gosławice powstał pożar w za-
budowaniach Zygmunta Wróbla, pastwą którego padły: stodoła, obora, 
stajnia, chlewy i 9 sztuk trzody chlewnej. Straty wynoszą 6000 zł.

Dnia 18-VI r.b. od uderzenia pioruna spalił się dom mieszkalny 
z gliny kryty słomą we wsi Wróblina, gm. Tuliszków, należący do Fran-
ciszka Fabiańskiego. Straty wynoszą 1300 zł. W akcji ratowniczej brała 
udział straż ochotnicza z Wróbliny.

W nocy z 20 na 21 b.m. [czerwca] wybuchł pożar w Kolonii Piotrowo, 
gm. Golina w nieruchomości Aleksandra Szymańskiego, wskutek którego 
spłonął dom mieszkalny z cegły i gliny, wraz z oborą, pod jednym dachem 
i stodoła z gliny, kryta słomą ubezpieczone na sumę 4700 zł., prócz bu-
dynków spaliły się dwa cielaki, bryczka, wóz i narzędzia rolnicze.

Straty wynoszą 5000 zł. W akcji ratowniczej brała udział straż 
pożarna z m. Goliny.

GK 1931, nr 26, s. 3.
Dnia 27 czerwca r.b. około godz. 12.30 w nocy we wsi Tomaszew, gm. 

Stare Miasto w zabudowaniach Jana Trawińskiego wynikł pożar, który 
pochłonął doszczętnie budynki gospodarskie. Straty wynoszą 10 000 zł.

GK 1931, nr 27, s. 2.



XXXV

Dnia 7/VIII r.b. o godz. 9 wiecz. we wsi Grochowy, gm. Dąbroszyn, 
w zagrodzie Franciszka Wawrzyniaka, wybuchł pożar od pioruna, który 
strawił dom mieszkalny. Straty wynoszą około 1500 zł.

Dnia 7/VII r.b. o godz. 9 wiecz. we wsi Wielołęka, gm. Dąbroszyn, 
w zagrodzie Georga Kochanke wybuchł pożar od pioruna, który strawił 
stodołę, oborę i narzędzia rolnicze. Straty wynoszą około 2000 zł.

Dnia 11/VII r.b w godzinach popołudniowych, we wsi Wysokie 
Czerwonka w zagrodzie Ignacego Pecyny wybuchł pożar, który strawił 
stodołę i oborę. Straty wynoszą 4600 zł. Przyczyna pożaru nieustalona.

Dnia 18/VII r.b. o godz. 1.30 po poł. we wsi Kempina, gm. Tuliszków, 
w zagrodzie Antoniego Janiaka wybuchł pożar. Pastwą płomieni padły za-
budowania gospodarcze Janiaka, Wojtkowiaka i Sobczaka, oraz narzędzia 
rolnicze, inwentarz żywy i część zboża. Straty wynoszą około 13 000 zł. 
Pożar wznieciła 8-letnia córka Janiaka przez zabawianie się zapalniczką.

Dnia 19 VII r.b. o godz. 2 w nocy we wsi Rosocha C., gm. Golina, 
w zagrodzie Józefa Robaka wybuchł pożar, który strawił dom mieszkal-
ny, stodołę wraz ze zbożem, narzędzia rolnicze, oraz 2 konie i krowę. 
Straty wynoszą około 4000 zł. Przyczyna pożaru nieustalona.

GK 1931, nr 30, s. 3.
Dnia 7 VIII r.b. wynikł pożar we wsi Bicz, gm. Stare Miasto w zabu-

dowaniach spadkobierców Andrzeja Kałużnego. Pożar strawił stodołę 
z drzewa i oborę z gliny – kryte słomą. Straty spowodowane przez ogień 
wynoszą około 1000 zł.

GK 1931, nr 34, s. 3.

Dnia 24 VIII r.b. w mieście Golina powstał pożar w zabudowaniach 
Marianny Grzelak, od którego spłonęły: obora i szopa z gliny kryte 
słomą. Straty wynoszą około 500 zł. Pożar powstał wskutek nieostroż-
nego obchodzenia się z ogniem.

Dnia 19 [sierpnia] r.b. powstał pożar we wsi Głogowa gminy Pio-
runów w zabudowaniach Michała Jankowskiego, od którego spłonęła 
obora. Pożar powstał prawdopodobnie z podpalenia. Straty wynoszą 
300 zł.

W ubiegłym tygodniu z niewiadomej przyczyny wynikł pożar we wsi 
Łężyn gm. Gosławice w zabudowaniach Andrzeja Dębowskiego, od 
którego spłonęła stodoła i znajdujące się zboże. Straty wynoszą 3000 zł. 
W akcji ratowniczej brały udział straże pożarne z Cukrowni Gosławice 
i Sławęcina.

Dnia 16-VIII b.r. w godzinach popołudniowych powstał od pioruna 
pożar we wsi Pąchów gm. Wysokie, w zabudowaniach Juliana Krygie-
ra, od którego spłonęła stodoła wraz z tegorocznym sprzętem zboża. 
Straty wynoszą około 19 000 zł. W akcji ratowniczej brały udział straże 
pożarne z Pąchowa i Święćca.

GK 1931, nr 35, s. 2.
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Dnia 27. VIII. r.b. we wsi Święcia gm. Dąbroszyn, spalił się wiatrak 
należący do Henriety Polińskiej. Straty wynoszą około 6000 zł. W akcji 
ratowniczej brały udział straże pożarne ze Święci, Kuchar Kościelnych 
i Zarzewa.

Dnia 20 sierpnia r.b. we wsi Żółwiniec, gm. Sławoszewek powstał 
pożar w zabudowaniach Józefa Michalskiego, od którego spłonęły 
stodoła i obora. Przyczyna pożaru nie ustalona.

GK 1931, nr 36, s. 3.

Dnia 5 b.m. [września] na polach folwarku Bogusławice, gminy Tu-
liszków, spłonęła sterta owsa i sterta słomy pszennej, własność p. Le-
okadii Radońskiej i sukcesorów po Józefie Radońskim. Straty wynoszą 
około 5000 zł. Przyczyna pożaru dotychczas nieustalona. W akcji ra-
towniczej brały udział straże pożarne z Gadowa, Dzierzbina, Wróbliny, 
Grochów i Turku. 

Dnia 3 września r.b. we wsi Pątnowskie Holendry, gm. Gosławice, 
powstał pożar w zabudowaniach Otto Krygiera, pastwą którego padły: 
stodoła ze zbożem, obora, stajnia, szopa, koń, drób i narzędzia rolnicze. 
Straty wynoszą około 20 000 zł. W akcji ratowniczej brały udział straże 
pożarne ze Sławęcina, Cukrowni Gosławice, Gosławic i Kazimierza-
-Biskupiego.

GK 1931, nr 37, s. 3.

D. 19 b.m. [października] powstał pożar we wsi Półwiosek Stary, 
gm. Piotrkowice w zabudowaniach Adama Olkiewicza, od którego 
spłonęły: dom mieszkalny, stodoła, chlewy i obora oraz trzy sztuki 
trzody chlewnej i narzędzia rolnicze. Starty wynoszą 5000 zł.

GK 1931, nr 40, s. 3.

Dnia 2 b.m. [października] we wsi Wilków, gm. Stare Miasto, w za-
budowaniach Adama Kasprzaka wynikł pożar, od którego spłonęły: 
dom mieszkalny z gliny, stodoła z drzewa i obora z gliny, kryte słomą. 
Straty wynoszą około 7000 zł. W akcji ratowniczej brały udział straże 
pożarne z Wilkowa i Konina.

GK 1931, nr 41, s. 3.

Dnia 4/X r.b. w zabudowaniach Antoniego Klonowskiego, we wsi 
Leśnictwo gm. Piotrkowice, powstał pożar, od którego spłonęły: dom 
mieszkalny, obora, stajnia, chlewy, stodoła, zboże, dwie sztuki trzody 
chlewnej oraz narzędzia gospodarcze. Straty wynoszą 3500 zł. W akcji 
ratowniczej brały udział straże pożarne z Lichenia, Gosławic i z Polic, 
gm. Sompolno [powiat kolski].

Dnia 10 b. m. we wsi Kolno, gm. Golina, w zabudowaniach Teodora 
Borkowskiego wybuchł pożar, od którego spłonęły: dom mieszkalny 
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z gliny z oborą pod jednym dachem, kryty słomą, oraz stodoła z drzewa 
pod słomą, wraz ze zbożem i paszą. Straty wynoszą około 5000 zł. 
Pożar powstał z niewiadomej przyczyny.

GK 1931, nr 42, s. 3.

Dnia 14-X r.b. we wsi Laskówiec gm. Gosławice, w zabudowaniach 
Jakuba Chwacińskiego powstał pożar, od którego spłonęły: stodoła 
i szopa, oraz narzędzia rolnicze i zboże. Straty wynoszą 4000 zł. W akcji 
ratowniczej brały udział straże: z Konina, Morzysławia, Grójca i Nie-
słusza.

Dnia 17-X r.b. we wsi Maksymów, gm. Golina, w zabudowaniach 
Jana Langnera i Józefa Witasika wynikł pożar, który pochłonął dach 
ze słomy na domu mieszkalnym. W gaszeniu pożaru brały udział straże 
pożarne ze Spławia, Cienina i Przyjmy.

GK 1931, nr 43, s. 2.

Dnia 21-X 1931 r. około godz. 10-ej przed południem w budynkach, 
należących do Juliana Racha, sołtysa wsi Bielawy, gminy Gosławice, 
pow. konińskiego, wybuchł pożar, od którego spłonęły: stodoła drewnia-
na, obora z gliny, kryte słomą i dach słomiany na domu mieszkalnym, 
tegoroczne zbiory oraz narzędzia rolnicze i trzy sztuki trzody chlew-
nej. Straty wynoszą około 24 000 zł. Budynki i zbiory były ubezpieczo-
ne. Pożar powstał wskutek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem. 
Sprawcą pożaru jest nieznany włóczęga, który nocował w stodole 
i zaprószył ogień z papierosa. Włóczęga na godzinę przed powstaniem 
pożaru opuścił Bielawy, udając się w niewiadomym kierunku. Organa 
policyjne prowadzą dochodzenie, celem ustalenia tożsamości włóczęgi.

Dnia 22-X r.b. we wsi Jabłonna, gm. Piorunów, w zabudowaniach 
Franciszka Szewczyka powstał pożar, od którego spłonęła obora 
i stodoła. Pożar spowodowały dzieci Szewczyka. Straty wynoszą 2600 
zł. W akcji ratowniczej brały udział straże: z Wyszyny i Chylina.

GK 1931, nr 44, s. 3.

W nocy z 12 na 13 listopada r.b. we wsi Kawnice, gm. Golina, wynikł 
pożar w zabudowaniach Juliana Nowackiego, od którego spłonęły: 
stodoła z drzewa kryta papą, obora murowana kryta słomą, oraz narzę-
dzia rolnicze i tegoroczne zbiory. Wskutek sprzyjającego wiatru, ogień 
przeniósł się na sąsiednie budynki Stanisława Głębockiego, pastwą 
którego padły: stodoła, dwie obory z gliny, kryte słomą, narzędzia rol-
nicze, zboże i pasza. Straty ogólne, spowodowane przez pożar wynoszą 
12 000 zł. W akcji ratowniczej brały udział straże pożarne z Kawnic, 
Goliny, Kraśnicy, Chorznia i Konina.

W nocy 14 na 15 listopada r. b. wynikł pożar we wsi Rosocha C. gm. 
Golina, w zabudowaniach Władysława Kowalskiego, skutkiem czego 
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spaliła się stodoła i tegoroczne zbiory w słomie, oraz narzędzia rolni-
cze. Straty wynoszą około 3000 zł.

GK 1931, nr 47, s. 3.

Dnia 17 b.m. [listopada] powstał pożar we wsi Myślibórz, gminy 
Golina, w zabudowaniach Ludwika Wieczorka i Władysława Kępskie-
go, skutkiem którego spłonęły: stodoła i obora z gliny kryte słomą oraz 
zboże i pszenica. Wskutek sprzyjającego wiatru ogień przeniósł się na 
budynki Tomasza Samulczyka, gdzie pochłonął dom mieszkalny z gliny 
pod słomą, sprzęty domowe i żywność. Straty w obydwóch wypadkach 
wynoszą 5000 zł. Przyczyny pożaru na razie nie zdołano ustalić.

GK 1931, nr 48, s. 3.

Dnia 19 b.m. [grudnia] o godzinie 6 rano w zabudowaniach Fran-
ciszka Grętkiewicza w Koninie przy ulicy Dąbrowskiego, powstał 
pożar, pastwą którego padły budynki gospodarcze, 2 krowy i 2 konie. 
Przyczyny pożaru na razie nie ustalono.

Dnia 15 b.m. [grudnia] we wsi Wyszyna gm. Piorunów w zabudo-
waniach Władysława Szymczaka powstał pożar, od którego spłonęła 
szopa. W akcji ratowniczej brała udział straż pożarna w Wyszyny.

GK 1931, nr 52, s. 7.

Dnia 26 stycznia r.b. we wsi Kolebki, gm. Piotrkowice, powstał pożar 
w zabudowaniach Władysława Broniszewskiego, od którego spłonęły: 
dom mieszkalny i dwa budynki gospodarcze oraz zeszłoroczne zbiory. 
Straty wynoszą około 4000 zł. Zachodzi podejrzenie, że ogień został 
podłożony. W akcji ratowniczej brały udział straże pożarne: z Kolebek, 
Piotrkowic i Lichenia. 

GK 1932, nr 6, s. 3.

Dnia 5 b.m. [lutego] we wsi Wygoda, gminy Piotrkowice, wynikł 
pożar w zabudowaniach Władysława Maciejewskiego, od którego 
spłonęły: dom, stodoła, chlewy, narzędzia rolnicze i jedna sztuka bydła. 
Straty wynoszą około 3000 zł.

GK 1932, nr 7, s. 3.

W ubiegłą sobotę, dnia 20-II r.b. o godzinie 19.30 wybuchł pożar 
w fabryce tektury smołowcowej p. T. Skarbka, przy ulicy Słupeckiej 
w Koninie. W kilka minut po zauważeniu ognia przybyła miejscowa 
straż pożarna, która ogień zlikwidowała. Przyczyną pożaru było silne 
rozgrzanie kotła, wskutek czego wykipiała wrząca smoła. Spalił się 
dach nad kotłownią. Straty nieznaczne.

GK 1932, nr 9, s. 3.
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W piątek, dnia 4.b.m. [marca] o godz. 18-ej powstał pożar w fabryce 
tektury smołowcowej p. T. Skarbka przy ul. Słupeckiej w Koninie, od 
którego spłonęły budynki fabryczne. Pożar powstał od silnego rozgrzania 
kotła, wskutek czego wykipiała wrząca smoła. Straty bardzo poważne.

GK 1932, nr 11, s. 5.

Dnia 19 marca r.b. około godz. 6 wieczorem we wsi Nowy Świat, gm. 
Tuliszków, wybuchł pożar w zabudowaniach Wincentego Kawałkiewi-
cza, który następnie przeniósł się na zabudowania Dessaurowej, Jana 
Kudły, Wita Kudły, W Janiszewskiego, M. Wawrzyniaka i Fr. Janiszew-
skiego. Ogólne straty wynoszą w przybliżeniu około 25 000 zł.

Tegoż dnia [19 marca] o godz. 10-ej wieczór we wsi Konstantynowo, 
gm. Sławoszewek, spłonął dom mieszkalny wraz z oborą, należący do 
Franciszka Wolinowskiego. Straty wynoszą około 2500 zł.

Dnia 3 kwietnia o godz. 9.30 wieczorem w Kolonii Gadów, gm. Tu-
liszków, wynikł pożar, pastwą którego padła stodoła z drzewa z przybu-
dówki i dwie szopy, należące do Franciszka Pankowskiego i spadko-
bierców Józefa Krycha – straty wynoszą około 3000 zł.

Dnia 5 kwietnia we wsi Odpadki Tuliszków, spalił się domek i obórka 
z gliny, należące do Stanisława Błonieckiego – straty wynoszą około 600 zł.

GK 1932, nr 17, s. 4.

Sławoszewek: z niewiadomej przyczyny wybuchł pożar, od którego 
spłonął dom mieszkalny z gliny, kryty słomą, będący własnością Jana 
Rachwalskiego. Straty wynoszą 600 zł.

Dnia 1 maja r.b. o godzinie 22-ej z przyczyn dotychczas nieustalo-
nych wynikł pożar w zabudowaniach Stefanii Ślebiody i Ludwika Dzie-
ciuchowicza, od którego spłonął dom mieszkalny oraz różne sprzęty 
domowe. Straty wynoszą 1225 zł.

GK 1932, nr 20, s. 3.

W dniu 18-V r.b. od uderzenia pioruna powstał pożar we wsi Modła 
Królewska gm. Stare Miasto, w zabudowaniach Wojciecha Króla i Woj-
ciecha Szymczaka – od którego spłonęły dwa domy mieszkalne, stodoła 
i obora oraz jeden źrebak, trzoda chlewna i sprzęty domowe.

GK 1932, nr 21, s. 3.

Dnia 10 maja r.b. we wsi Paluszek gm. Tuliszków w nieruchomości 
Józefa Bazeli wynikł pożar pastwą którego padł dom ostatnio przero-
biony na budynek gospodarczy i rzeźnie bydła. Strata wynosi około  
1000 zł. Przyczyny pożaru nie zdołano ustalić, zachodzi podejrzenie, 
że budynek został umyślnie podpalony w celu otrzymania odszkodowa-
nia pogorzelowego. Akcję ratunkową prowadziła miejscowa ludność, 
której udało się ogień stłumić.
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W ubiegłą niedzielę, dn. 22 b.m. [maja] podczas przechodzącej 
burzy nad wsią Kowalewo, w gminie Lądek, uderzył piorun w budynki 
gospodarcze Leopolda Leśniewskiego, powodując pożar zabudowań 
i zabił 4 konie i jedną krowę. Ogień przeniósł się na sąsiednią zagrodę 
Polikarpa Rachubińskiego, pochłaniając dwa budynki. Straty w spalo-
nych budynkach, żywym i martwym inwentarzu wynoszą około 15 000 
zł. W akcji ratowniczej brała udział straż pożarna z Kowalewa oraz 
miejscowa ludność. Po trzech godzinach wytężonej akcji pożar zloka-
lizowano.

GK 1932, nr 21, s. 3.

W środę, dnia 25 ub. miesiąca [maja] w czasie przeciągającej burzy 
nad wsią Wróblina w gminie Tuliszków piorun uderzył w zagrodę 
Andrzeja Siepki, mieszkańca tejże wsi, od którego uległo porażeniu  
4 osoby z których jedna ciężko, trzy lżej – jak również spłonął doszczęt-
nie dach na domu.

W ubiegłą sobotę, dnia 28. V. rb. od uderzenia pioruna powstał pożar 
w zabudowaniach Franciszka Szczapa, we wsi Ogorzelczyn, gminy Tu-
liszków, od którego spłonęło doszczętnie 7 budynków gospodarczych 
i narzędzia rolnicze. Poszkodowany oblicza straty na 16 000 zł. 

W dniu 27 maja r.b. od uderzenia pioruna powstał pożar w zabu-
dowaniach Kamili Szerwińskiej we wsi Posoka, gm. Stare Miasto, od 
którego spłonął dom z oborą wozownia i budynki gospodarcze. Straty 
wynoszą około 5000 zł. W akcji ratunkowej brała udział straż pożarna 
z Rumina.

GK 1932, nr 23, s. 3.

W tych dniach od uderzenia pioruna powstał pożar we wsi Szyszyn, 
gm. Sławoszewek, od którego spłonęła stodoła i obora, należące do 
Piotra Wojnarowskiego. Straty wynoszą około 500 zł. W akcji ratowni-
czej brała udział miejscowa straż pożarna.

We wsi Ostrowąż A, gm. Sławoszewek, również od uderzenia 
pioruna powstał pożar w zagrodzie Ludwika Marszewskiego, pochła-
niając oborę, stajnię i częściowo dom mieszkalny. Przy gaszeniu pożaru 
brała udział straż pożarna z Ostrowąża A. 

Dnia 1 b.m. [czerwca] we wsi Lisiec Mały, gm. Stare Miasto, powstał 
pożar w zabudowaniach Feliksa Grzechowskiego, od którego spłonę-
ła stajnia z wozownią, kryte słomą. Straty, spowodowane przez ogień, 
wynoszą około 1000 zł.

GK 1932, nr 24, s. 3.

W ubiegłym tygodniu we wsi Sługocin gm. Lądek, w zagrodzie Anto-
niego Wielkosza, wybuchł pożar, od którego spłonął dach na budynkach 
mieszkalnych.
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We wsi Kazimierów gm. Stare Miasto powstał pożar w zabudowa-
niach Józefa Jagielskiego. Pożar strawił doszczętnie dom mieszkalny 
z drzewa pod słomą, stodołę z drzewa, dwie obory z gliny i szopy kryte 
słomą. Straty wynoszą około 3000 zł. W akcji ratowniczej brała udział 
straż pożarna z Liśca Wielkiego.

Dnia 29 VI. r. b. spłonęła stodoła z drzewa pod słomą, należąca do 
Jana Andrzejewskiego, zamieszkałego we wsi Kazimierów gminy Stare 
Miasto. Straty nieznaczne.

GK 1932, nr 28, s. 3.

W dniu 13. b. m. [lipca] podczas przeciągającej burzy nad Koninem, 
piorun uderzył w przewody elektryczne na posesji fabryki tektury smo-
łowcowej p. T. Skarbka przy ulicy Słupeckiej, powodując zapalenie się 
tektury. Ogień w parę minut stłumiła konińska straż pożarna.

W tych dniach z nieustalonej przyczyny spłonął dom mieszkalny na-
leżący do p. Janusza Chrzanowskiego, właściciela folwarku Sławosze-
wek. Straty wynoszą około 1000 zł. W akcji ratowniczej brała udział 
straż pożarna z Kleczewa.

We wsi Majdany gminy Sławoszewek od zapalenia się sadzy 
w kominie, powstał pożar wskutek czego spłonęła stodoła i obora wła-
sność Leopolda Hajdrycha. Poszkodowany oblicza straty na 500 zł. 
W gaszeniu pożaru brała udział straż pożarna z Kleczewa.

We wsi Podgór gm. Wysokie od uderzenia pioruna spłonął wiatrak 
należący do Władysława Zajferta. Wiatrak przedstawiał wartość około 
6000 zł. Do pożaru przybyła straż pożarna z Wysokiego.

We wsi Wielołęka, gminy Dąbroszyn, od uderzenia pioruna spłonę-
ły dwie stodoły, należące do Władysława Nastkowskiego i Stanisława 
Szmydtka. Straty wynoszą 3000 zł. Do pożaru nie wyjechała żadna 
z okolicznych straży. Pożar zlokalizowała miejscowa ludność na czele 
z sołtysem Kazimierzem Orkowskim.

We wsi Helenów I, gm. Gosławice, w zagrodzie Bolesława Andrze-
jewskiego powstał pożar, który pochłonął stodołę z gliny i chlewik pod 
słomą, jedną sztukę trzody chlewnej, 33 gęsi i narzędzia rolnicze. Straty 
wynoszą 2000 zł. W gaszeniu pożaru brały udział straże pożarne z He-
lenowa II, Świnic [sic!] i Lichenia. 

W Czarkowie, gm. Gosławice, spłonęła stodoła z gliny i chlewik 
pod słomą, zboże, narzędzia rolnicze i drzewo, należące do Wincen-
tego Szprucha – wartości 5200 zł. Pożar zlokalizowała straż pożarna 
z Czarkowa i Chorznia.

W dniu 13.b. m. [lipca] w powiecie konińskim nad Goliną i okoli-
cami przeciągnęła gwałtowna burza z piorunami, powodując szereg 
pożarów w następujących miejscowościach: w Golinie spłonęło  
9 stodół należących do gospodarzy: Ignacego Górniewicza, Ignacego 
Adamskiego, Mieczysława Bruda, Wawrzyńca Czubińskiego, Ludwika 
Ferenca, Wawrzyńca Duszyńskiego, Józefa Blocha, Wiktorii Jóźwia-
kowej i Michała Kobylińskiego. Pastwą płomieni padło doszczętnie  
9 stodół i 30 wozów siana. Straty wynoszą 20 000 zł.
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W Kolonii Golina spłonęła stodoła i narzędzia rolnicze należące do 
Józefa Bachery. Straty obliczono na 4200 zł.

Następnie we wsi Kawnice gm. Golina również od pioruna spaliła 
się obora i 8 sztuk trzody chlewnej własność Antoniego Zielińskiego. 
Straty poniesione przez pożar, poszkodowany oblicza na 1700 zł. Ogień 
przeniósł się na sąsiedni budynek Michała Antkowiaka, pochłaniając 
doszczętnie dom mieszkalny, wartości 2700 zł.

GK 1932, nr 29, s. 3.

W nocy z 25 na 26 lipca r.b. Kolonii Rosocha C gminy Golina spaliła 
się sterta żyta, należąca do Władysława Kowalskiego. W stercie znajdo-
wało się 10 wozów żyta oraz wóz znajdujący się obok sterty. Poszkodo-
wany oblicza straty na 700 zł. Przyczyny pożaru na razie nie ustalono.

GK 1932, nr 31, s. 3.

Dnia 26 lipca r.b. w godzinach wieczornych we wsi Konstantynów 
gminy Wysokie wynikł pożar w zabudowaniach Franciszka Przy-
bylskiego, powodując zajęcie się domu mieszkalnego. Ogień stłumili 
mieszkańcy. Straty nieznaczne.

Dnia 28 lipca r.b. we wsi Biechowy gminy Wysokie, spłonęła stodoła 
wraz z tegorocznym sprzętem zboża należąca do Edwarda Ziemniar-
skiego. Straty spowodowane przez pożar wynoszą około 3000 zł.

W nocy z 30 na 31 lipca r.b. w mieście Golinie powstał pożar w za-
budowaniach Jadwigi Elantkowskiej, od którego spłonął dom miesz-
kalny i obora pod jednym dachem, z gliny, kryte słomą. W czasie akcji 
ratowniczej spadł z drabiny posterunkowy policji państw. w Golinie 
Władysław Wesołowski, który uległ ogólnemu potłuczeniu. W akcji ra-
towniczej brała udział straż pożarna z Goliny. Zachodzi podejrzenie, że 
pożar powstał wskutek wadliwej budowy komina.

GK 1932, nr 32, s. 3.

W nocy z 3 na 4 b.m. [sierpnia] we wsi Kolonia Rosocha C, gminy 
Golina, w zabudowaniach Władysława Kowalskiego powstał pożar, od 
którego spłonął dom mieszkalny z oborą pod jednym dachem, z gliny, 
kryty słomą, oraz jeden koń i sprzęty domowe. Przyczyna pożaru nie-
ustalona. Straty wynoszą 800 zł.

GK 1932, nr 33, s. 3.

Pożary od pioruna, straty wynoszą około 30 000 zł.
W ubiegłym tygodniu podczas przechodzącej burzy w okolicy Słupcy, 

od uderzenia piorunów powstało kilka pożarów. We wsi Ciążeń spłonę-
ły cztery stodoły napełnione zbożem, zabudowania, narzędzia rolnicze 
należące do Józefa Popielewskicgo, Piotra Góreckiego, Piotra Hatłasa 
i Małeckiego. We wsi Trąbczyn od pioruna spłonął dom mieszkalny 



XLIII

i dwie stodoły pełne zboża. We wsi Kochowo, piorun również uderzył 
w stodołę należącą do Ewajsna, z której przeszedł do obory, gdzie zabił 
trzy krowy i świnię.

GK 1932, nr 35, s. 3.

W dniu 29 ub. m. [września] we wsi Grzymiszew, gm. Tuliszków, 
w nieruchomości Ignacego Bareli powstał pożar, pastwą którego padł 
dom mieszkalny z bali, kryty papą. Przyczyny pożaru nie ustalono. 
Wypadku z ludźmi nie było.

Dnia 4 września o godz. 2 po poł. w Rozalinie, gm. Młodojewo, 
wybuchł pożar w zagrodzie gospodarza Józefa Wyrzuckiego, wskutek 
pożaru spalił się dom mieszkalny, stodoła ze zbiorami, obora, szopa, 
stóg pszenicy, 3 krowy i 5 sztuk świń, oraz inwentarz martwy. Straty 
wynoszą około 12 000 zł. Przyczyną pożaru było pęknięcie komina.

Tegoż dnia o godz. 4,30 po poł. na polach około Słupcy spalił się 
stóg słomy wartości około 3000 zł. należący do Leona Wroczyńskiego.

GK 1932, nr 37, s. 3.

W nocy z 7 na 8 września we wsi Kąty, gm. Ciążeń, powstał pożar 
w zabudowaniach Józefa Króla, pochłaniając dom mieszkalny, stodołę, 
chlewy i oborę, kryte słomą, oraz tegoroczny sprzęt zboża, 8 gęsi i 6 kur. 
W czasie akcji ratowniczej poparzony został Józef Król i teściowa jego 
Parusowa. Straty wynoszą około 5000 zł. Pożar powstał prawdopodob-
nie z powodu nieostrożnego obchodzenia się z ogniem.

We wsi Wrąbczynek, gminy Dłusk, dnia 9 b. m. [września] spalił się 
stóg słomy, należący do Wincentego Matuszewskiego, wartości 200 zł. 
Pożar powstał prawdopodobnie z podpalenia.

GK 1932, nr 39, s. 4.

W dniu 1 b.m. [października] w folwarku Gorianin p. Jakuba 
Wolmana w gminie Sławoszewek, pow. konińskiego, powstał pożar, 
od którego spłonęły zabudowania gospodarcze. Przy gaszeniu pożaru 
brała udział straż pożarna Goranina. Straty wynoszą około 1000 zł. 
Przyczyna pożaru nieustalona – wypadku z ludźmi nie było.

GK 1932, nr 41, s. 5.

W dniu 4 października r.b. o godzinie 15-ej wybuchł pożar u sołtysa 
Kolonii Wilczogóra Szulca Roberta. Pastwą płomieni padły zabudo-
wania i cała krescencja oraz narzędzia rolnicze. Do pożaru przybyły 
straże z Dębówca i maj.[ątku] Wilczyn. Straty wynoszą około 15 tysięcy 
złotych. Przyczyna pożaru – wadliwa budowa komina.

GK 1932, nr 42, s. 3.
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Dnia 26 ub.m. [października] we wsi Tomaszew gm. Stare Miasto 
pow. konińskiego, wynikł pożar w zabudowaniach Edmunda Arenta, po-
chłaniając doszczętnie dom murowany z cegły i dwie stodoły pod słomą, 
zboże i narzędzia rolnicze. Straty wynoszą 10 000 zł. W akcji ratowniczej 
brały udział straże z Liśca Wielkiego, Główiewa, Modły i Święci.

GK 1932, nr 45, s. 3.

W dn. 7-XI r.b. w m. Słupcy, pow. konińskiego, w godzinach wie-
czornych powstał pożar w budynku Katarzyny Cisławskiej, od którego 
spłonął doszczętnie dom murowany kryty słomą, chlewy oraz sprzęty 
domowe. Straty spowodowane przez pożar wynoszą około 4000 zł. 
Przyczyny pożaru na razie nie udało się ustalić, zachodzi podejrzenie, 
że pożar powstał wskutek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem.

W ubiegłym tygodniu we wsi Spławie gm. Golina, z niewiadomej 
przyczyny wybuchł pożar w zabudowaniach Adama Szygendy, pochła-
niając dom i stodołę z gliny pod jednym dachem i chlewy kryte słomą 
oraz sprzęty domowe i narzędzia rolnicze. Straty wynoszą około 3500 zł.

GK 1932, nr 46, s. 3.

W nocy z 12 na 13 listopada r.b. we wsi Wygoda, gm. Piotrkowice, 
spalił się budynek drewniany, kryty słomą, należący do Marianny Zie-
lińskiej. Połowa budynku zajęta była na mieszkanie, a druga połowa 
na stodołę i obronę. Straty wynoszą 500 zł. Przyczyną pożaru był niski 
komin, przylegający wierzchem do strzechy.

GK 1932, nr 47, s. 5.

We wsi Izabelin gm. Gosławice w zabudowaniach robotnika An-
drzeja Jakubowskiego wynikł pożar w środku obory, który przeniósł 
się na sąsiednie budynki, gdzie pastwą płomieni padły: obora i szopa 
z drzewa kryte słomą, dach domu mieszkalnego ze słomy, 10 wozów 
torfu na szkodę Andrzeja Jakubowskiego, ogólnej wartości 1200 zł oraz 
dom mieszkalny z gliny, szopa z drzewa i obora kryte słomą, sprzęty 
domowe, bielizna, należące do Stanisławy Szpruchowej, wartości 1400 
zł i dach na oborze ze słomy i 3 kupki torfu własność Stefana Dryjań-
skiego na sumę 300 zł. Przyczyna pożaru jak zdołano ustalić powstała 
wskutek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem.

GK 1932, nr 49, s. 5.

W dniu 3 grudnia r.b. w m. Ślesinie, z nieustalonej przyczyny powstał 
pożar w domu mieszkalnym własności Józefa Pogody. Dom ten za-
mieszkały przez robotn. cegielni M. Opas i J. Pogody. Pastwą pożaru 
padł dach. Straty wynoszą około 2000 zł. W akcji ratowniczej brała 
udział ślesińska straż pożarna.

GK 1932, nr 50, s. 3.
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We wsi Honoratka gminy Gosławice w zabudowaniach Władysła-
wa Fryski z nieustalonej przyczyny powstał pożar, od którego spłonę-
ły: dom mieszkalny, stodoła i obora z gliny kryte słomą oraz trzy wozy 
saradeli, 12 wozów żyta w słomie, 10 wozów torfu i różne narzędzia 
rolnicze. Straty wynoszą 3000 zł.

GK 1933, nr 1, s. 3.

W nocy z 4 na 5 stycznia r.b. w folwarku Maliniec, w gminie Gosła-
wice, w zabudowaniach p. M. hr Kwileckiego powstał pożar, wskutek 
czego spłonęły: stodoła murowana kryta papą, w której znajdowało się 
2500 mtr. siana, 2400 mtr. słomy, 150 wozów parokonnych żyta w słomie, 
100 wozów pszenicy w słomie, 250 wozów parokonnych plew pszennych 
i owsianych, dwa dryle, trzy bryczki, dwa wozy, jedna sieczkarnia oraz 
różne drobne narzędzia rolnicze. Straty wynoszą około 80 000 zł.

GK 1933, nr 2, s. 3.

W nocy z 24 na 25 stycznia r.b. w Zagórowie w kotłowni Zakładów 
Przemysłowych elektrowni wybuchł pożar, wskutek czego spłonął dach 
nad kotłownią elektrowni oraz zostały uszkodzone: piec i dwa rezer-
wuary gazowe wartości 5600 zł. Przyczyną pożaru było pozostawienie 
pieca z ogniem bez dozoru, co spowodowało wybuch gazów z rur pieca.

GK 1933, nr 6, s. 3.

We wsi Beznazwa, gm. Piorunów, w zagrodzie Walentego Bartcza-
ka wynikł pożar, skutkiem czego spłonął doszczętnie dom mieszkalny 
z drzewa. Pożar powstał wskutek wadliwej budowy przewodu komino-
wego.

GK 1933, nr 7, s. 3.

Dnia 13 b.m [marca] o godzinie 9.15 wybuchł pożar w młynie mo-
torowym b-ci Kowalskich w Koninie. Pożar powstał w dziale maszy-
nowym z niewyjaśnionej przyczyny. Młyn częściowo uratowano. Straty 
ogólne poszkodowani obliczają na 75 000 zł. Młyn asekurowany był w 5 
Towarzystwach Ubezpieczeń na ogólną sumę 23 380 dol. Pożar w dwie 
godziny zlikwidowano. W akcji ratowniczej brały udział straże pożarne: 
z Konina, Kalisza, Słupcy, Stawiszyna i Cukrowni Gosławickiej.

GK 1933, nr 12, s. 3.

W ubiegłym tygodniu we wsi Kopojno, gm. Oleśnica, pow. koniń-
skiego, wybuchł pożar, w czasie którego spaliła się stodoła drewnia-
na, kryta słomą, wraz z narzędziami rolniczymi. Straty wynoszą około  
3000 zł. Przyczyny pożaru na razie nie ustalono, jednakże zachodzi po-
dejrzenie, że pożar został spowodowany przez podpalenie.
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W ubiegłym tygodniu we wsi Wróblina, gm. Tuliszków, pow. koniń-
skiego, w zagrodzie Józefa Fabiańskiego, wynikł pożar, pastwą płomie-
ni padł dom mieszkalny, stodoła z oborą pod jednym dachem, 3 chlewy 
oraz koń, koza, drób, sprzęty domowe i narzędzia rolnicze. Przyczyny 
pożaru nie ustalono. W akcji ratowniczej brała udział miejscowa straż 
pożarna.

W Kolonii Rosocha C, gminy Golina w zabudowaniach Józefa Etyn-
kowskiego, wybuchł pożar, gdzie pastwą płomieni padł dom mieszkal-
ny z przystawką z gliny, kryty słomą. Ogień następnie przeniósł się na 
sąsiednie budynki, od którego spłonęły: dom mieszkalny z gliny, szopa 
i obora z drzewa własność sukcesorów Tomasza i Jana Garbarczyków 
oraz stodoła i obora pod jednym dachem z drzewa i gliny należące do 
Franciszka Olszewskiego – wszystkie budynki były kryte słomą. Po-
szkodowani obliczają poniesione straty na 2000 zł. W akcji ratowniczej 
brały udział straże z Kawnic i Goliny. Pożar powstał z niewiadomej 
przyczyny.

GK 1933, nr 14, s. 3.

We wsi Ostrowąż gm. Sławoszewek, pow. konińskiego spaliła się 
sterta słomy własność Jana Stasiaka, wartości 400 zł. Pożar powstał 
prawdopodobnie wskutek rzuconego niedopałka papierosa.

W lesie gosławickim rewiru Pogoń, należącym do p. M. hr. Kwi-
leckiego, z niewiadomej przyczyny zapalił się zagajnik na przestrzeni 
25 mtr. długości i 12 mtr. szerokości. Po zlikwidowaniu ognia w kilka 
godzin w odległości 200 mtr. od pierwszego miejsce pożaru zapalił się 
ponownie zagajnik, gdzie spłonęło 175 mtr. kw. Straty wynoszą 250 zł.

W folwarku Różopole własność p. Bolesława Mierzyńskiego, powstał 
pożar, skutkiem czego spłonął stóg trzciny. Pożar wynikł wskutek nie-
ostrożnego obchodzenia się z ogniem przez domowników. Straty nie-
znaczne. W akcji ratunkowej brała udział straż pożarna z Różopola.

We wsi Lisiec Wielki gminy Stare Miasto powstał pożar w zabudo-
waniach Romana Trochy. Pożar strawił dom z gliny kryty słomą. W ra-
towaniu mienia brała udział straż pożarna z Liśca Wielkiego.

We wsi Bielawy gminy Gosławice w zabudowaniach Adolfa Miko-
łajewskiego powstał pożar z niewiadomej przyczyny, wskutek czego 
spłonęła stodoła z gliny, kryta słomą, oraz zboże w słomie, słoma i na-
rzędzia rolnicze znajdujące się w stodole. Straty wynoszą 5250 zł.

We wsi Makarowo Gorańskie gm. Sławoszewek pow. konińskiego, 
z niewiadomej przyczyny powstał pożar, od którego spłonęła zagroda, 
należąca do Adolfa Stebnera. Pastwą płomieni padły: dom mieszkalny, 
szopy, obory, stodoły oraz majątek ruchomy. W akcji ratowniczej brały 
udział straże pożarne ze Sławęcina i Goranina.

We wsi Osiny gm. Trąbczyn pow. konińskiego spłonął dom mieszkal-
ny, należący do Michała Zelka, zamieszkały przez lokatorów. O pod-
palenie podejrzany jest sam właściciel Michał Zelek, którego widziano 
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podczas podpalenia. Straty wynoszą według obliczenia poszkodowa-
nego 1000 zł.

GK 1933, nr 18, s. 3.

We wsi Gizałki gm. Szymanowice pow. konińskiego wybuchł pożar 
w zabudowaniach Julianny Woźniak, gdzie pastwą ognia padło: 6 stodół 
wraz zapasami paszy i zboża, 2 obory i jeden budynek mieszkalny, nale-
żące do 6 gospodarzy. Straty ogólne wynoszą około 10 000 zł. W gasze-
niu pożaru brały udział straże pożarne: z Gizałek, Rudy Wieczyńskiej, 
Niniewa, Tomic, Wronów, Lisewa i Szymanowic.

GK 1933, nr 19, s. 3.

We wsi Górowo, gminy Piorunów, powstał pożar w zabudowa-
niach Wojciecha Jóźwiaka, pastwą ognia padły: stodoła i szopa. Straty 
wynoszą około 400 zł. Przyczyny pożaru nie ustalono. Zachodzi podej-
rzenie, jakoby pożar powstał z podpalenia.

W Kolonii Nowy Świat, gm. Tuliszków, wybuchł pożar w zagrodzie 
gospodarza Stefana Szcześniaka. Pastwą płomieni padły: dach 
na domu glinianym, stodoła, obora i trzoda chlewna. Pożar groził 
życiu mieszkańców, pogrążonych we śnie, lecz dzięki energicznej 
akcji ratunkowej udało się ich w porę usunąć, poparzeniu lekkiemu 
uległ Szcześniak. Pożar powstał z podpalenia wskutek zemsty na tle 
majątkowym. Podejrzany o podpalenie Adam Piechociński został 
zatrzymany.

We wsi Kowalewek, gm. Rzgów, w zagrodzie Władysława Tomcza-
ka powstał pożar, który pochłonął doszczętnie dom mieszkalny z gliny, 
kryty słomą, asekurowany na 980 zł, dom murowany, stodołę i oborę 
z gliny, kryte słomą, asekurowane na 1420 zł., należące do Michała 
Jasiaka, oraz dom z gliny, stodołę z drzewa, oborę z gliny, kryte słomą, 
asekurowane na sumę 1100 zł., należące do współwłaścicieli Józefa 
Graczyka i Józefa Działaka. Straty wynikłe wskutek pożaru wynoszą 3 
500 zł. Przyczyną pożaru nieostrożne obchodzenie się z ogniem.

GK 1933, nr 21, s. 3.

Dnia 6 maja r.b. we wsi Krągola IV, w gminie Stare Miasto powstał 
pożar w zagrodzie Piotra Rumaka, skutkiem czego spłonęły stodoła, 
obora z gliny i szopa z drzewa kryte słomą. Przyczyny pożaru nie usta-
lono. Straty wynoszą około 1500 zł.

GK 1933, nr 23, s. 5.

We wsi Gadowskie Holendry, gm. Tuliszków w zagrodzie Ernesta 
Kochanka wybuchł pożar, pastwą płomieni padł dom mieszkalny. Straty 
wynoszą 700 zł.

GK 1933, nr 24, s. 3.
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We wsi Ruda gminy Brzeźno w zabudowaniach Rocha Jankowskie-
go, powstał pożar skutkiem czego spłonął dach oraz sprzęty znajdujące 
się na strychu. Pożar powstał wskutek wadliwej konstrukcji komina. 
Ogień zlokalizowała miejscowa ludność. Straty wynoszą około 500 zł.

We wsi Wincentowo, gm. Trąbczyn w zagrodzie Stefana Lewicza 
od iskry wypadłej z komina zapalił się dach słomiany, skutkiem czego 
spłonął doszczętnie dom mieszkalny. Ogień następnie przeniósł się na 
sąsiednie budynki Jana Kopczyńskiego, pochłaniając dom mieszkalny, 
stodołę i szopę. Straty w obu wypadkach wynoszą około 5000 zł.

We wsi Orlina gm. Rzgów w zagrodzie Gustawa Krygra wynikł 
pożar na strychu domu mieszkalnego z gliny krytego słomą wskutek 
czego spłonął dach. Przyczyny pożaru nie ustalono.

GK 1933, nr 25, s. 3.

We wsi Sławoszewek tejże gminy powstał pożar w zabudowaniach 
Ewalda Cybarta wskutek czego spłonęły doszczętnie zabudowania go-
spodarcze, inwentarz martwy, oraz para koni, 3 cielaki, 14 świń i 25 
sztuk drobiu. Straty ogólne wynoszą około 17 000 zł. Pożar został spo-
wodowany wskutek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem.

We wsi Kolno gm. Golina z niewiadomej przyczyny wynikł pożar 
w zagrodzie Adama Rutkowskiego, skutkiem czego spłonęły: dom 
mieszkalny z gliny kryty dachówką, obora z gliny pod słomą i szopa 
z desek oraz narzędzia rolnicze. Straty dochodzą do sumy około 3000 zł.

We wsi Pątnów gm. Gosławice podczas szalejącej burzy od uderze-
nia pioruna spłonął dach na domu mieszkalnym należącym do Włady-
sława Sochy. Straty wynoszą 500 zł.

GK 1933, nr 26, s. 3.

We wsi Bystrzyca gminy Rzgów z nieustalonej przyczyny wybuchł 
pożar w zabudowaniach Stanisława Kopaczewskiego, wskutek czego 
spłonęły stodoła z przybudowanymi szopami z drzewa, kryte słomą 
i dach słomiany na domu mieszkalnym. Straty wynoszą około 3000 zł.

We wsi Sławęcin gm. Sławoszewek w zabudowaniach Władysława 
Kubackiego powstał pożar, który spowodowali dwaj chłopcy Jan Domi-
niak lat 6 i Stanisław Nowakowski lat 7, którzy korzystając z nieobec-
ności Kubackich podpalili słomę przy szopie przybudowanej do domu 
mieszkalnego, wskutek czego spalił się dom z gliny, kryty trzciną oraz 
sprzęty domowe.

GK 1933, nr 28, s. 3.

W dniu 10 lipca we wsi Nowa gminy Rzgów, w zabudowaniach 
Erwina Szatsznajdra i Gotliba Szryca wynikł pożar, który pochłonął 
stodołę z drzewa pod słomą oraz różne sprzęty. Straty wynoszą 900 
złotych. Pożar spowodował 5-letni chłopiec Alfons Sztajka, który pozo-
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stawiony w mieszkaniu bez opieki rodziców, wziął zapałki i bawiąc się 
w słomie pod stodołą spowodował pożar.

GK 1933, nr 29, s. 3.

W tych dniach we wsi Ruda Wieczyńska gm. Szymanowice powiatu 
konińskiego w zabudowaniach Franciszka Jakubowskiego powstał 
pożar, który następnie przeniósł się na zagrody sąsiadów: Józefa Jan-
czaka, Jana Michalaka, Józefa Taczanowskiego, Andrzeja Majdeckiego, 
Władysława Wojciechowskiego i Wiktorii Murowskiej. Pastwą płomie-
ni padło 5 domów mieszkalnych. 4 stodoły, chlewy, narzędzia rolnicze, 
sprzęty domowe, zboże i pasza oraz kilka sztuk drobiu. Budynki pobudo-
wane były z gliny kryte słomą. Straty ogólne wynoszą około 16 000 zł. 

W ubiegłym tygodniu w Kolonii Rosocha „C”, gm. Golina powiatu 
konińskiego, z niewiadomej przyczyny powstał pożar w zagrodzie go-
spodarza Adama Rajewskiego. Wskutek sprzyjającego wiatru ogień 
przeniósł się na sąsiednie budynki Wacława Modelskiego, gdzie pastwą 
płomieni padły: dwa domy mieszkalne, jeden murowany a drugi z gliny 
kryte słomą. Straty wynoszą około 4000 zł. W czasie akcji ratowniczej 
weszła do płonącego domu Teofila Rajewska, lat 70, matka Rajewskie-
go, w celu ratowania swego mienia, jednakże dławiona dymem, stra-
ciwszy przytomność padła ponosząc śmierć w płomieniach. W kilka 
minut wydobyto już tylko zwęglone zwłoki staruszki.

We wsi Wardężyn gm. Dąbroszyn w zagrodzie Piotra Kujańskiego 
powstał pożar, wskutek czego spłonęła obora – straty wynoszą 300 zł. 
Przyczyny pożaru nie ustalono. W obórce spał Władysław Maciejewski, 
który doznał poparzenia przedramienia, rąk, twarzy i głowy.

We wsi Władysławów gm. Gosławice w zabudowaniach Tomasza 
Dąbrowskiego z niewiadomej przyczyny powstał pożar, który pochło-
nął dom mieszkalny, stodołę i oborę z gliny, kryte słomą. Poszkodowany 
oblicza straty na 1500 zł.

We wsi Gadowskie Holendry Stare gminy Tuliszków wskutek nie-
ostrożnego obchodzenia się z ogniem powstał pożar w zagrodzie 
Karola Babera. Pastwą ognia padła stodoła drewniana kryta słomą 
wraz z przybudowaną szopą. Straty wynoszą 1500 zł.

GK 1933, nr 30, s. 3.

W ubiegłym tygodniu w osadzie Konin z niewiadomej przyczyny 
powstał pożar w zabudowaniach Jana Kołodziejczaka, wskutek czego 
spłonęły: stodoła z drzewa, szopa z drzewa kryte słomą, dach słomiany 
na oborze murowanej, oraz 1 cielak, 30 sztuk kurcząt, 4 kury i 8 gęsi, 
tudzież narzędzia rolnicze. Straty spowodowane przez pożar poszko-
dowany oblicza na 6000 zł. W akcji ratowniczej brały udział straże 
pożarne z Konina, Czarkowa i Zalesia.
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We wsi Rosocha, gm. Golina, wskutek nieostrożnego obchodzenia się 
z ogniem powstał pożar w zagrodzie Bronisława Kurka przenosząc się 
następnie wskutek sprzyjającego wiatru na sąsiednie zabudowania Wła-
dysława Nejmana i Stanisława Dopytalskiego, pochłaniając doszczętnie 
wszystkie 3 zagrody. Pastwą płomieni padły: 3 domy mieszk., 3 stodoły, 
3 obory, dwa chlewy i niektóre sprzęty domowe i rolnicze. Zabudowania 
były częściowo z gliny kryte słomą. Straty wynoszą około 12 000 zł.

GK 1933, nr 31, s. 3.

W nocy z 28 na 29 lipca r.b. nad terenem gminy Tuliszków przeszła 
szalejąca burza z piorunami i błyskawicą, powodując od uderzenia pio-
runów szereg pożarów, a mianowicie: we wsi Piaski spłonął dom miesz-
kalny z drzewa i obora kryte słomą, własność Stanisława Klimka, we wsi 
Józinki spłonęły zabudowania Józefa Dominiaka, składające się ze stodoły 
z drzewa i obory z gliny kryte słomą, we wsi Sarbicko pastwą ognia padła 
stodoła z drzewa kryta słomą wraz z całkowitym sprzętem tegorocznych 
żniw, własność Walentego Nawrockiego. Straty spowodowane przez pożar 
wynoszą ogółem w tych trzech wypadkach około 5000 zł.

We wsi Czortków gm. Skulska Wieś od uderzenia pioruna powstał 
pożar w zagrodzie Gustawa Candra, skutkiem czego spłonęły dwie 
stodoły i obora. W stodołach znajdowało się zboże z tegorocznego 
sprzątu. Straty wynoszą około 3000 zł.

GK 1933, nr 32, s. 3.

Dnia 7 sierpnia o godz. 8 wieczór w czasie burzy piorun uderzył 
w stóg żyta we wsi Drążeń gminy Brzeźno należący do Emila Wien-
chowskiego. Poszkodowany oblicza straty na 1000 zł.

Dnia 1 sierpnia r.b. we wsi Polichno gm. Władysławów wskutek wa-
dliwej konstrukcji komina wynikł pożar w zagrodzie Aleksandry Syl-
westrzakowej. Pastwą płomieni padł dom z drzewa, kryty słomą oraz 
sprzęty domowe i pościel. Straty wynoszą z górą 1000 złotych.

W mieście Kleczewie wskutek zapalenia się sadzy w kominie powstał 
pożar domu Michała Rympasa, skutkiem czego pastwą ognia padły 
dom mieszkalny, stodoła, obora i stajnia. Straty poszkodowany oblicza 
na około 4000 zł.

We wsi Grabowiec gm. Tuliszków wskutek wadliwej konstrukcji 
komina wybuchł pożar w zagrodzie Stanisława Góreckiego, pochłania-
jąc dom mieszkalny. Straty wynoszą 1400 złotych.

We wsi Młodojewo tejże gminy powiatu konińskiego wskutek nie-
ostrożnego obchodzeniu się z ogniem spłonęła stodoła i obora należą-
ca do Stanisława Szykownego. W stodole znajdowały się tegoroczne 
zbiory żyta i siana. Straty poszkodowany oblicza na 8000 zł.

We wsi Imielno gm. Trąbczyn w zagrodzie Józefa Juszczaka powstał 
pożar, skutkiem czego spłonął doszczętnie dom mieszkalny wartości 
1100 zł. Ogień powstał wskutek wadliwej konstrukcji komina.
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W czasie szalejącej burzy dn. 7 sierpnia od uderzenia piorunu powstał 
pożar w zagrodzie Andrzeja Winklera we wsi Tomaszewo gminy Ostro-
wite, który strawił dom mieszkalny, stodołę wraz z tegorocznymi zbio-
rami, oraz obora, w której znajdowało się i spłonęło 5 krów i 4 świnie.

Dnia 7 sierpnia we wsi Borowiec spaliły się doszczętnie dwie zagrody 
gospodarcze należące do Jakuba Bartosika i Józefa Makowskiego.

Dnia 7-go sierpnia wskutek uderzenia pioruna we wsi Dębica gm. 
Kramsk, spaliła się stodoła i spichrz wraz ze zbiorami tegorocznymi 
i narzędziami gospodarczymi należącymi do Wincentego Kołodziejcza-
ka. Straty wynoszą 4000 zł.

Tegoż dnia w maj. Rataje gm. Dłusk należącym do Markusa Nelkena 
podczas młócenia żyta młocarnią parową wynikł pożar, pastwą którego 
padł elewator wartości 2000 zł, częściowo młocarnia wart. 10 000 zł. 
stóg słomy wartości 1700 zł. i około 30 centnarów żyta niemłóconego 
wartości 225 zł.

W czasie burzy dn. 7-go sierpnia od uderzenia pioruna spalił się 
dom mieszkalny w Słupcy przy ul. Targowej należący do Franciszka 
Domińskiego. Straty wynoszą 3200 zł.

W tym samym czasie uderzył piorun w zabudowanie Macieja Żabierka 
we wsi Pokoje gm. Lądek, wskutek czego zabite zostały 2 krowy i porażeniu 
uległ służący Romuald Nowak, ponadto spalił się dom mieszkalny, stodoła, 
dwie obory i szopa oraz 2 cielaki, 12 świń, około 140 sztuk drobiu oraz 
inwentarz martwy i tegoroczne zbiory. Straty wynoszą około 42 000 zł.

W fol. Bylew gm. Gosławice należącym do hr. Kwileckiego od 
pioruna spaliła się stodoła z tegorocznymi zbiorami, straty wynoszą 
około 11 000 zł.

GK 1933, nr 34, s. 3.

Dniu 14 sierpnia r.b. w zagrodzie Józefa Operacza we wsi Trójka 
gminy Dąbroszyn wybuchł pożar, który strawił dom mieszkalny. Straty 
wynoszą 4000 złotych.

W nocy na dzień 17 sierpnia z niewiadomej przyczyny spalił się dach 
domu mieszkalnego należącego do Franciszka Tralewskiego we wsi 
Łężyn gminy Gosławice. Straty wynoszą 1500 złotych.

Dniu 21 sierpnia około godziny 9 wieczór we wsi Izabelin gminy 
Sławoszewek spaliła się obora i stodoła wraz z tegorocznymi zbiorami 
i narzędziami rolniczymi należące do Stanisława Wojdyńskiego. Po-
szkodowany oblicza straty na 12 000 zł.

23 sierpnia o godz. 8-ej wieczór we wsi Marcewek gm. Młodojewo 
powstał pożar w zagrodzie Józefa Nowaczyka wskutek czego spaliła się 
obora i stodoła ze zbiorami. Straty wynoszą około 6000 zł.

W nocy na dzień 23 sierpnia na polach majątku Laskówiec spaliły 
się dwie sterty słomy i młockarnia, należąca do właściciela tegoż 
majątku Jana Urbanowskiego.

GK 1933, nr 36, s. 3.
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Dnia 30 sierpnia około godziny 3-ej po południu we wsi Szetlewek 
gm. Trąbczyn w czasie młócenia zboża w zabudowaniach Michała 
Zelka wybuchł pożar, który strawił zabudowania Wojciecha Waleriań-
czyka, Michała Waleriańczyka, Wacława Zelka, Franciszka Sobczaka, 
Antoniego Sulkowskiego, Władysława Pakulskiego i Józefa Pakulskie-
go. Straty wynoszą około 100 000 zł.

GK 1933, nr 37, s. 3.

Dnia 23 IX r.b. w zagrodzie Władysława Adamczyka w osadzie 
Konin powstał z niewiadomej przyczyny pożar, wskutek czego spłonął 
budynek mieszkalny, kryty słomą. Połowa budynku przeznaczona była 
na mieszkanie, a druga połowa na oborę. Oprócz sprzętów domowych 
spaliły się dwie sztuki trzody chlewnej wartości 130 zł. należące do lo-
katora Konstantego Antkowiaka.

We wsi Wola Podłężna gm. Gosławice powstał pożar w zabudo-
waniach Adama Janiaka, skutkiem czego spłonęła stodoła ze zbożem. 
Straty wynoszą 1000 zł.

GK 1933, nr 39, s. 9.

W nocy 9 b.m. we wsi Spławie gminy Golina w stodole Józefa Ku-
rzajaka wynikł pożar, który wskutek sprzyjającego wiatru przeniósł się 
na sąsiednie budynki: Wojciecha Lewańskiego, Józefa Walkowskiego, 
Marcina Szygendy, Kazimierza Klugi, Józefa Borki, Franciszka Kar-
pińskiego, Katarzyny Berlińskiej, Stefana Ciesielskiego i Kacpra Mi-
klickiego, gdzie pastwą ognia padły doszczętnie 7 budynków miesz-
kalnych z gliny kryte słomą, 6 stodół z zawartością zboża i paszy i 6 
obór oraz narzędzia rolnicze, sprzęty domowe, opał i kilkanaście sztuk 
drobiu, jak: kur, gęsi i kaczek oraz jedna jałówka i kilka królików. 
Straty ogólne wynoszą około 23 000 zł. Pożar powstał prawdopodobnie 
wskutek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem. W akcji ratowniczej 
brało udział kilka straży.

We wsi Czajków gm. Dąbroszyn wskutek nieostrożnego obchodzenia 
się z ogniem powstał pożar w zagrodzie Leona Pilarczyka, gdzie pastwą 
płomieni padły: dom mieszkalny z drzewa, stodoła drewniana i obora 
z gliny kryte słomą, oraz zboże, narzędzia rolnicze i 50 sztuk drobiu, 
bielizna, pościel i garderoba. Straty wynoszą około 7000 zł.

We wsi Krągola IV gm. Stare Miasto w zabudowaniach Wojciecha 
Szymczaka powstał pożar, wskutek czego pastwą ognia padły: dom 
drewniany, stodoła drewniana i obora z gliny, kryte słomą i 15 wozów 
zboża w słomie. Straty wynoszą 1500 zł. Pożar powstał wskutek rzuce-
nia niedopałka papierosa przez syna Szymczaka, Adama upośledzone-
go umysłowo.

We wsi Piaski, gm. Rzgów, w zagrodzie Franciszka Piętki na strychu 
domu mieszkalnego przy kominie powstał pożar, wskutek czego spłonął 
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doszczętnie dom mieszkalny i stodoła z drzewa, obora z gliny, kryte 
słomą, zboże, pasza, narzędzia rolnicze, sprzęty domowe. Starty wynoszą 
6000 zł. Pożar powstał wskutek nieostrożnego obchodzenie się z ogniem.

W Kolonii Białobrzeg, gm. Dłusk w zabudowaniach Ludwika Marksa 
powstał pożar, skutkiem czego spłonął dom mieszkalny, stodoła, obora 
i narzędzia rolnicze. Straty wynoszą 10 5009 zł. Zachodzi podejrzenie, 
że pożar powstał wskutek podpalenia.

We wsi Dębowiec, gm. Wilczogóra, spłonęły: dom mieszkalny, stodoła, 
chlew i obora murowane z cegły, kryte słomą oraz zboże, pasza, narzę-
dzia rolnicze i sprzęty domowe; ponadto spalił się jeden koń i pięć sztuk 
trzody chlewnej – własność Ignacego Kwiatkowskiego. Straty wynoszą 
6000 zł. Pożar powstał wskutek podpalenia, którego dopuścił się Józef 
Lewandowski, lat 9, pasierb Kwiatkowskiego, który przyniósł z kuchni 
kawałek żarzącej torfy i wrzucił w słomę, leżącą obok stodoły, wzniecając 
w ten sposób pożar. Lewandowski jest umysłowo upośledzony.

Na polach folw. Dąbrowa w gminie Ciążeń z niewiadomej przyczyny 
spłonęły dwa stogi pszenicy należące do Antoniego Kuczyńskiego [?] 
i Władysława Burdy, mieszkańców m. Słupcy, wartości 7100 zł. Pożar 
prawdopodobnie wzniecił włóczęga przez podrzucenie niedopałka pa-
pierosa.

We wsi Świętna gminy Wilczogóra spłonęła zagroda Piotra Sajny, 
składająca się z domu mieszkalnego, stodoły, obory i chlewu z gliny 
kryte słomą wartości 2000 zł oraz zboże w słomie należące do Józefa 
Janickiego ocenione na 1500 zł. Pożar wznieciły dzieci pozostawione 
bez opieki rodziców, a mianowicie: 5-letni Józef Sajna i 6-letnia Zofia 
Janicka wzięli zapałki z domu i rozpalili ogień opodal szopy słomianej 
powodując zajęcie się pozostałych budynków.

GK 1933, nr 44, s. 3.
We wsi Ruda gminy Tuliszków wskutek wadliwej konstrukcji komina 

wybuchł pożar na strychu wspólnego zabudowania Piotra Kowalczy-
ka i Józefa Walaszczyka, pastwą którego padł: dom mieszalny, obora 
i stodoła wraz z całą zawartością tegorocznych zbiorów. Z powodu 
sprzyjającego wiatru przeniósł się na sąsiednie zabudowanie Józefa 
Mrukowskiego, gdzie spłonęły: stodoła, obora i szopa. Straty w obu 
wypadkach wynoszą około 6000 zł.

We wsi Kolebki gm. Piotrkowice, powstał pożar w zabudowaniach 
Antoniego Nowaka, wskutek czego spłonęła stodoła ze zbożem i paszą. 
Straty wynoszą 1500 zł. Pożar powstał z niewiadomej przyczyny.

We wsi Szyszyńskie Holendry gm. Sławoszewek w zabudowaniach 
Kazimierza Walusiaka wybuchł pożar wskutek czego spłonęła stodoła 
murowana kryta słomą oraz 65 wozów zboża w słomie i narzędzia rol-
nicze i gospodarcze. Straty wynoszą około 10 000 zł.

GK 1933, nr 45, s. 3.
9  W oryginalnym zapisie jest 10.5000 zł.
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We wsi Lisiec Mały gm. Stare Miasto w zabudowaniach Stefana 
Brzęckiego, wynikł pożar, pastwą którego padły: stodoła drewniana, 
obora z gliny kryta słomą, zboże, pasza, 2 świnie, 4 gęsi, pies oraz na-
rzędzia rolnicze. Straty około 1500 zł. Przyczyny pożaru nie ustalono.

We wsi Wierzbowo gm. Lądek powiatu konińskiego z niewiado-
mej przyczyny wynikł pożar w oborze będącej własnością Andrzeja 
Łodziewskiego, gdzie pastwą płomieni padła obora oraz 5 krów, 2 
jałówki, 3 cielaki roczne, maciora z 11 prosiętami i 2 świnie średnie. 
Straty wynoszą około 5000 złotych.

We wsi Adamierz gm. Trąbczyn o godzinie 4 nad ranem w zabudo-
waniach Tomasza Masina powstał pożar, pastwą którego padły dom 
mieszkalny, stodoła i chlew oraz zboże, 3 kozy, 1 świnia, 1 gęś, 15 kur 
i pies oraz narzędzia rolnicze i sprzęty domowe. Straty wynoszą 1600 zł. 
Wskutek sprzyjającego wiatru ogień przeniósł się na sąsiednie budynki 
Adama Gabczyńskiego pochłaniając doszczętnie dom mieszkalny, 
zboże i sprzęty domowe. Straty oblicza Gabczyński na 1200 zł. Przyczy-
ny pożaru nie ustalono, ogień prawdopodobnie powstał z niedopałka 
papierosa porzuconego przez młodzież, gdyż budynki Masina znajdują 
się przy drodze, którą to drogą nocy tej młodzież z okolicznych wsi po-
wracała z zabawy tanecznej urządzonej przez straż pożarną z Mysza-
kówka.

GK 1933, nr 50, s. 3.

W tych dniach na 6 kilometrze od Konina za wsią Stare Miasto, 
wskutek pęknięcia rurki doprowadzającej benzynę do motoru powstał 
pożar skutkiem czego spłonął doszczętnie samochód osobowy (tak-
sówka) należący do Konstantego Romanowskiego z Konina i Feliksa 
Kubackiego z Rumina. W taksówce znajdował się jeden pasażer, który 
w porę zdążył wyskoczyć z samochodu, nie doznawszy żadnych obrażeń. 
Jak podają współwłaściciele taksówki, straty ich wynoszą 3000 zł.

We wsi Zbeszyń gm. Kleczew powstał pożar w zagrodzie Jana Zbyt-
nickiego, skutkiem czego spłonęła obora – szopa, narzędzia rolnicze 
i inne drobne przedmioty wartości 2500 zł. Ogień powstał w szopie 
bezpośrednio po wyjściu dzieci z szopy, które były po torf ze światłem.

We wsi Grzybkowo gm. Kazimierz Biskupi powstał pożar w zabu-
dowaniach Zygmunta Jaworskiego, skutkiem czego spłonęły: stodoła 
z drzewa kryta papą, narzędzia rolnicze, zboże w słomie i ziarnie, 
ogólnej wartości 4700 zł. Pożar powstał prawdopodobnie wskutek nie-
ostrożnego obchodzenia się z ogniem.

We wsi Budki gm. Kleczew wybuchł pożar w zagrodzie Wojciecha 
Michalaka, skutkiem czego spłonęła obora wraz ze stodołą pod jednym 
dachem oraz narzędzia rolnicze. Straty wynoszą 1500 zł.

GK 1934, nr 2, s. 3.
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We wsi Grodziec, pow. konińskiego, powstał pożar w zabudowa-
niach Stanisława Tydy, pastwą którego padł doszczętnie dom miesz-
kalny z drzewa kryty słomą i przyległe dwa chlewy. Straty wynoszą 
około 1000 zł. Pożar, jak ustalono powstał prawdopodobnie wskutek 
nieostrożnego obchodzenia się z ogniem przez domowników.

GK 1934, nr 4, s. 3.

We wsi Tokarki gm. Kazimierz Biskupi w zabudowaniach Włady-
sława Stefańskiego wynikł pożar, pastwą którego padły następujące 
budynki: stodoła z drzewa, obora i chlewy z gliny kryte słomą oraz 
narzędzia rolnicze i inne drobne sprzęty gospodarskie, zboże w słomie 
i pasza dla inwentarza. Straty wynoszą 1500 zł. Przyczyny pożaru nie 
ustalono i zachodzi przypuszczenie, że pożar powstał wskutek nie-
ostrożnego obchodzenia się z ogniem przez domowników.

We wsi Mniszki, gm. Skulska Wieś w zagrodzie Stanisława Staśko-
wiaka powstał pożar z niewiadomej przyczyny, pastwą którego padł 
dom mieszkalny z gliny, kryty słomą, połączony ze stodołą i przybudów-
ką ogólnej wartości 610 zł.

GK 1934, nr 5, s. 3.

We wsi Lizawy gm. Sławoszewek, w zabudowaniach Juliusza Luka, 
wybuchł pożar, wskutek czego spłonęły: dom, obora i stodoła z gliny 
kryte słomą oraz jeden koń, sprzęty domowe i gospodarcze, zboże 
i pasza. Pożar wznieciły dzieci pozostawione w stodole bez dozoru.

GK 1934, nr 11, s. 3.

W Ślesinie powstał pożar w zabudowaniach Władysława Budziń-
skiego, skutkiem czego spłonął dach słomiany domu mieszkalnego 
i jeden budynek gospodarczy drewniany kryty słomą. Straty wynoszą 
około 3000 zł. W czasie akcji ratowniczej ciężkiemu poparzeniu uległa 
żona Budzińskiego Marianna lat 43. Budzińską w stanie ciężkim prze-
wieziono do Szpitala Pow. w Koninie.

We wsi Lisewo gm. Dłusk w chlewie należącym do Franciszka 
Doloty [Dolaty?] wynikł pożar, który przeniósł się następnie na sąsied-
nie budynki Józefa Stosińskiego. Pastwą ognia padły: chlewy z gliny 
kryte słomą, 4 krowy, 3 jałówki, 20 cent. siana, 60 słomy, narzędzia rol-
nicze, bryczka, 15 kur i inne przedmioty będące własnością Doloty. Na 
szkodę Stowiskiego [sic!] spalił się chlew z gliny i pasza. Straty wynikłe 
wskutek pożaru wynoszą 2200 zł. Pożar powstał wewnątrz chlewu 
wskutek rozproszenia ognia przez domownika.

W nocy z dn. 16 na 17 marca r.b. we wsi Golina na posesji należą-
cej do właścicieli majątku Golina Janiny Suchorzewskiej spalił się dom 
mieszkalny murowany kryty słomą zajęty przez służbę dworską oraz 
szopa z drzewa. Straty wynoszą około 2883 zł.
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Dnia 17 marca we wsi Władysławów gminy Gosławice w zabudo-
waniach Stanisława Kaczmarka wybuchł pożar wskutek czego spalił 
się dom mieszkalny, kryty słomą, stodoła i obora z gliny kryte słomą. 
Straty wynoszą około 3784 zł.

GK 1934, nr 13, s. 3.

We wsi Kazimierów, gm. Stare Miasto, powstał pożar w zabudowa-
niach Franciszka Marzola, wskutek czego spłonęły: dach słomiany na 
domu mieszkalnym, dach na obórce, stodoła drewniana kryta słomą 
i dach słomiany na szopie z gliny, ponadto pastwą płomieni padło zboże, 
pasza, narzędzia rolnicze, wozy i inne sprzęty. Straty wynoszą około 
10 000 zł. W toku dochodzenia ustalono, że pożar powstał w stodole 
z powodu nieostrożnego obchodzenia się z ogniem. W akcji ratowniczej 
brały udział straże pożarne: z Liśca Wielkiego, Nowego Świata i Krępy.

We wsi Golina z nieustalonej przyczyny wybuchł pożar w domu 
przez nikogo niezamieszkanym, należącym do Adama Dziwińskiego. 
Pastwą płomieni padł dom z gliny kryty słomą. Straty wynoszą 600 zł.

W Kolonii Przyjma, gm. Kazimierz Biskupi, wynikł pożar w zagro-
dzie Michała Zimnego, skutkiem czego spłonęły: stodoła, obora, szopa 
i chlew z zawartością paszy. Straty wynoszą z górą 1000 zł. Pożar 
powstał wskutek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem przez do-
mowników.

We wsi Tarnowiec-Lasek gm. Dłusk w zabudowaniach Andrzeja 
Purulczyka powstał pożar skutkiem czego spłonęła stodoła i chlew pod 
jednym dachem z zawartością siana i słomy. Straty wynoszą z górą 
1000 zł. Przeprowadzone dochodzenie wykazało ten pożar powstał 
wskutek zbrodniczego podpalenia przez osoby pałające zemstą do Pu-
larczyka [sic!].

GK 1934, nr 15, s. 3.

Dnia 13 kwietnia r.b. około godziny 5-ej po poł. we wsi Kolno gminy 
Golina powstał pożar w zabudowaniu małżonków Staszak i Stefanow-
skich, wskutek którego spalił się dom mieszkalny, kryty słomą. Straty 
wynoszą około 1900 złotych.

W tych dniach we wsi Pietrzyków gm. Dłusk powstał pożar w za-
budowaniach Franciszka Graczyka, skutkiem czego spłonęły: chlewy, 
stodoła kryta słomą, dach na domu mieszkalnym, zboże, sprzęty rol-
nicze i domowe. Następnie ogień wskutek sprzyjającego wiatru prze-
niósł się na sąsiednie zabudowania Franciszki Chlebowskiej i Walen-
tyny Bielskiej, gdzie pastwą ognia padły dachy domów mieszkalnych, 
chlewy, stodoły, zboże, ziemniaki, mąka, narzędzia rolnicze, krowa, 2 
świnie, 6 prosiąt, 1 koza, 10 kur, 1 gęś, 16 uli, pościel, sprzęty domowe, 
wozy i t. p.

Straty ogólne wynoszą z górą 15 000 zł. Ogień powstał z powodu 
wydostania się iskry z komina domu Graczyka. Intensywna akcja ra-
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townicza przybyłych straży pożarnych po kilku godzinach pożar zloka-
lizowała, który zagrażał i dalszym zabudowaniom. 

GK 1934, nr 17, s. 3.

W nocy na 20 kwietnia r.b. o godz. 1.30 z nieustalonej dotąd przy-
czyny wynikł pożar w stodole Stanisławy Stawskiej, położonej w Py-
zdrach przy ulicy Kilińskiego. Ogień w krótkim czasie przeniósł się na 
sąsiednie zabudowania: Feliksa Felickiego, Antoniego Styczyńskiego, 
Franciszka Krzesińskiego, Marianny Konieczki i Jana Ciesielskiego, 
gdzie pastwą pożaru padły: 4 stodoły, chlewy, zboże, pasza, narzędzia 
rolnicze i wiele innych sprzętów. Straty ogólne wynoszą około 15 000 zł.

W Kolonii Komorowo, gm. Kazimierz Biskupi wynikł pożar w zabu-
dowaniach Stanisława Bartczaka, skutkiem czego spalił się dom miesz-
kalny z gliny, kryty słomą. Ogień powstał wskutek zapalenia się deski 
wmurowanej do przewodu kominowego.

GK 1934, nr 18, s. 3.

We wsi Wilczogóra spłonęły dwie stodoły, należące do Mieczysława 
Szychowskiego i Ignacego Skowrońskiego. Straty wynoszą około 5 000 
zł. Pożar powstał wskutek zaprószenia ognia od papierosa.

W Ślesinie z niewiadomej przyczyny wynikł pożar w zabudowa-
niach Władysławy Donderowiczowej, skutkiem czego spłonęła stodoła 
z drzewa kryta słomą wartości 2 000 zł.

W Kolonii Bożatki, gm. Rzgów spłonął dom mieszkalny z drzewa 
kryty słomą należący do Andrzeja Pleszewy. Straty wynoszą 300 zł. 
Pożar powstał wskutek podpalenia.

We wsi Wrąbczynek gm. Dłusk powstał pożar w zabudowaniach 
Jana Brożyńskiego, skutkiem czego doszczętnie spłonęły zabudowa-
nia gospodarcze, narzędzia rolnicze, dwie krowy, jedna świnia, 5 kur 
i jeden koń. Następnie ogień przerzucił się na sąsiednie budynki Stani-
sława Kominkiewicza, gdzie pastwą ognia padł dach na domu miesz-
kalnym. Straty wynoszą około 3 500 zł. Ogień powstał prawdopodobnie 
z podpalenia.

W lesie majątku Smaszew gminy Tuliszków powstał pożar, skutkiem 
czego spłonęło około 5 900 mtr. kwadratowych 14-letniego zagajnika. 
Straty wynoszą 120 zł. Pożar powstał w czasie silnej wichury przez za-
prószenie ognia przez przechodnia od porzuconego papierosa lub iskry 
z komina z pobliskich domów.

W lesie majątku Żychlin, gm. Stare Miasto od iskry z komina tartaku, 
zaniesionej w siedmioletni zagajnik powstał pożar, skutkiem czego spłonę-
ło około 8000 mtr. kwadratowych zagajnika. Straty wynoszą około 500 zł.

W czasie młócenia zboża młocarką parową u kolonisty Müncha 
w Maślakach, gm. Wilczogóra, powstał pożar, który strawił 
zabudowania kolonisty Müncha, a stąd przeniósł się na zabudowania 
kolonisty Woltmana, które spłonęły doszczętnie. Straty wynoszą około 
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10 000 zł. W akcji ratowniczej brała udział Wilczyńska Straż Pożarna, 
przyczyniając się do zlokalizowania pożaru, który by mógł łatwo 
strawić całą wieś. 

Dnia 15 kwietnia w lesie „Borku”, należącym do p. K. Taczanowskie-
go, prawdopodobnie skutkiem porzucenia niedopałka papierosa zapaliła 
się trawa, która paląc się groziła zapaleniem zagajnika. Dzięki energicz-
nej akcji Straży i pomocy ludności pożar nie zdołał się rozszerzyć.

GK 1934, nr 20, s. 3.

We wsi Rosocha gm. Golina wskutek zapalenia się sadzy w kominie 
powstał pożar w zabudowaniach Wacława Górnego, skutkiem czego 
spłonął dom mieszkalny z drzewa, stodoła i chlewy z gliny kryte słomą. 
Ogień następnie przeniósł się na sąsiednie budynki Stanisława Dziu-
blewskiego, gdzie pastwą płomieni padł dom mieszkalny z drzewa 
i obora z gliny, kryte słomą oraz narzędzia rolnicze i drobne sprzęty 
domowe. Straty ogólne wynoszą około 6000 zł.

GK 1934, nr 22, s. 2.

W nocy z 27 na 28 maja r.b. około godziny 2 wybuchł pożar w Słupcy 
przy ulicy 3-go Maja pochłaniając doszczętnie: dwa domy mieszkal-
ne, 3 stodoły, chlewy, zboże, narzędzia rolnicze, wozy, uprząż, sprzęty 
domowe i inne drobne przedmioty. W ogniu zginęły: 1 koń, 8 świń i 17 
prosiąt. Straty spowodowane przez pożar wynoszą kilka tysięcy złotych. 
Przyczyny pożaru nie zdołano ustalić, jednakże zachodzi podejrzenie, 
że ogień powstał w skutek podpalenia. Dochodzenie prowadzi miejsco-
wy posterunek policji państwowej.

GK 1934, nr 23, s. 3.

We wsi Nowa Wieś gm. Skulska Wieś spalił się dom mieszkalny, 
obora, stodoła i chlewiki należące do Kazimierza Żelichowskiego. 
Straty wynoszą 2100 zł.

W folwarku Kaliskie, należącym do Gustawa Piekarskiego, spaliła 
się stajnia, obora, dwa domy mieszkalne dla robotników, 22 krowy służby 
folwarcznej, oraz trzoda chlewna, 7 pojazdów i inwentarz martwy, nale-
żący do właścicieli folwarku. Straty wynoszą 30 000 zł. Następnie pożar 
przeniósł się na budynki Stanisława Krygiera, gdzie spaliły się dom 
mieszkalny, stodoła, obora, szopa i chlew, straty wynoszą 7000 zł.

We wsi Przybysław gm. Trąbczyn spalił się dom, stodoła i obora, 
należące do Konstantego Gruszczyńskiego. Straty wynoszą 6 163 zł.

We wsi Brzeźniak gm. Kazimierz Biskupi wynikł pożar w zabudowa-
niach Józefa Łętowskiego, gdzie pastwą ognia padły: dom mieszkalny, 
stodoła i obora, narzędzia rolnicze, 6 sztuk trzody chlewnej, i 173 sztuk 
drobiu. Straty wynoszą około 2000 zł. Jak ustalono w toku dochodze-
nia, pożar powstał wskutek wadliwej konstrukcji komina. W akcji ra-
towniczej brały udział straże: z Kazimierza Biskupiego i Przyjmy. 
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W nocy z 1 na 2 VI r.b. w osadzie Kazimierz Biskupi w zagrodzie 
Bolesława Dryjańskiego powstał pożar wskutek czego spłonęły: dach 
ze słomy na domu murowanym, chlewy, 4 świnie zboże, pasza, narzę-
dzia rolnicze i inne drobne sprzęty. Ogień przeniósł się na sąsiednie 
zabudowania Ludwika Dryjańskiego pochłaniając całe budynki jak: 
dom, chlewy i obórkę, oraz sprzęty domowe i drobne narzędzia rol-
nicze. Straty w obu wypadkach wynoszą około 4000 zł. W czasie akcji 
ratowniczej uległa poparzeniu Helena Dryjańska lat 40. Pożar powstał 
wskutek rzuconego niedopałka papierosa.

We wsi Rysiny od iskry z komina spłonęły dachy słomiane na domu 
mieszkalnym, stodole i oborze z gliny oraz zboże i sprzęty domowe wła-
sność Czesława Grochowiny. Straty wynoszą około 200 zł.

GK 1934, nr 24, s. 3.

We wsi Pilich gm. Skulska Wieś powstał pożar w zabudowaniach 
Franciszka Nowakowskiego skutkiem czego spłonęły: dom mieszkalny 
i stodoła. Przyczyny pożaru nie ustalono.

We wsi Makarowo gm. Sławoszewek spłonął dom mieszkalny i zabu-
dowania gospodarcze, należące do Konrada Rajnharda. Straty wynoszą 
około 1200 zł.

W tych dniach we wsi Lisiec Mały gm. Stare Miasto powstał pożar 
w zagrodzie Józefa Folta, gdzie pastwą ognia padł chlew i różne na-
rzędzia rolnicze ogólnej wartości 1800 zł. Zachodzi przypuszczenie, że 
pożar powstał wskutek porzucenia niedopałka papierosa przez mło-
dzież, wracającą w nocy z zabawy przechodzącą obok budynków Folta.

GK 1934, nr 27, s. 3.

Dnia 16 czerwca r.b. we wsi Depaula gminy Piorunów w zabudowa-
niach Jakuba Urbańskiego wybuchł pożar, który strawił dom mieszkal-
ny, stodołę i chlewy. Straty wynoszą około 1200 zł.

Dnia 22 czerwca we wsi Mielnica gminy Skulska Wieś z powodu 
pożaru spaliły się zabudowania: Jana Klimczaka, Antoniego Libnera, 
Jana Pilewskiego, Feliksa Nowakowskiego, Michała Nowowiejskiego 
i Aleksandra Mittelstaedta. Straty wynoszą 18 000 zł.

Dnia 23 czerwca r.b. we wsi Budy gminy Kleczew spaliły się zabu-
dowania gospodarcze Piotra Czechowskiego. Straty wynoszą 3600 zł.

GK 1934, nr 29, s. 3.

W Kolonii Grąblin gm. Gosławice od uderzenia pioruna spłonęła 
stodoła wraz ze znajdującym się zbożem, własność Józefa Włodarczy-
ka. Straty wynoszą 1200 zł.

We wsi Dobrosołowo gm. Kazimierz Biskupi w czasie szalejącej 
burzy uderzył piorun w dom parafialny [?] powodując spalenie dachu 
słomianego i wiązania. Straty wynoszą 1500 zł.

GK 1934, nr 33, s. 3
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W tych dniach w nocy około godz. 24 wybuchł pożar w zabudo-
waniach Władysława Radeckiego, zamieszkałego we wsi Święte gm. 
Kramsk pochłaniając doszczętnie stodołę ze zbożem i dom mieszkalny. 
Straty wynoszą 9000 zł.

GK 1934, nr 34, s. 3.

We wsi Lisiec Mały gm. Stare Miasto powstał pożar w zabudowa-
niach Romana Wasiewicza, skutkiem czego spłonął dach słomiany 
na domu z gliny i 4 wozy żyta. Straty wynoszą 200 zł. Ogień powstał 
wskutek zajęcia się gałęzi leżących obok żelaznego piecyka, w którym 
palił się ogień. W czasie wybuchu ognia, Wasiewicz nie był obecny 
w mieszkaniu.

W dniu 7 b. m. [października] o godzinie 1.30 w nocy w mieszkaniu 
Ignacego Jacka, w Kolonii Tuliszków gm. Tuliszków z dotąd nieustalo-
nej przyczyny wybuchł pożar, pastwą którego padły: dom mieszkalny 
z oborą z gliny pod słomą, stodoła z drzewa, dwie szopy oraz 2 krowy 
i zapasy opału, zbiory tegoroczne, narzędzia rolnicze i t. p. sprzęty. 
Straty wynoszą 5000 zł.

We wsi Borki gm. Wysokie czteroletni chłopiec, syn Stasiaka, korzy-
stając z nieobecności matki chwycił zapałki i pobiegł do stodoły gdzie 
zapalił słomę poczym powrócił do mieszkania i ukrył się w beczce, przy 
której porzucił zapałki. Młodociany podpalacz spowodował doszczętne 
spalenie stodoły Wacława Stasiaka wartości 1500 zł.

We wsi Białobłoty gm. Grodziec powstał pożar w stodole Ferdy-
nanda Jessego, pochłaniając stodołę wraz ze zbiorem zboża. Straty 
wynoszą około 1400 zł. Pożar powstał prawdopodobnie przez zapró-
szenie ognia.

W Kolonii Wymysłów pod Zagórowem od iskry z komina wynikł 
pożar we wspólnych zabudowaniach Józefa Rajznera i Marianny Ka-
perskiej. Pastwą ognia padł dom mieszkalny z drzewa kryty słomą, oraz 
przyrządy rybackie, sprzęty domowe i odzież. Straty ogólne obliczają 
poszkodowani na 2000 zł.

Dnia 14 b. m. [października] we wsi Spławie gm. Golina w zabu-
dowaniach Teofili Szygendy wskutek wadliwej konstrukcji komina 
wybuchł pożar, pastwą którego padł dom mieszkalny, stodoła napełnio-
na zbożem, obora i chlewy z gliny kryte słomą, niektóre sprzęty rolnicze 
i domowe. Następnie ogień przeniósł się na sąsiednie budynki Anto-
niego Przybylskiego, pochłaniając doszczętnie dom mieszkalny z gliny 
pod słomą i około 50 cent. mtr. zboża. Straty w obu wypadkach wynoszą 
około 6000 zł.

GK 1934, nr 43, s. 5.

We wsi Cegielnia gm. Wilczogóra wybuchł pożar w zabudowaniach 
Józefa Wojciechowskiego, skutkiem czego spłonęły: stodoła z drzewa 
kryta słomą, szopa drewniana kryta papą i chlewy z gliny pod słomą 
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oraz jak podaje poszkodowany kilkadziesiąt wozów parokonnych zboża 
w słomie, paszy, niektóre narzędzia rolnicze, itp. sprzęty ogólnej war-
tości 7500 zł.

We wsi Ciążeń spłonął dom mieszkalny należący do Stanisława 
Łyskawy, rolnika 8-morgowego gospodarstwa. Dom ten nie przedsta-
wiał dużej wartości, gdyż była to raczej rudera niż dom, grożący za-
waleniem. Straty wskutek spalenia domu i części sprzętów domowych 
poszkodowany oblicza na 250 zł. Sprawcą pożaru był prawdopodobnie 
kot, któremu w czasie drzemki pod piecem zajęła się sierść i wybiegłszy 
na strych domu, gdzie była złożona słoma, spowodował pożar.

GK 1934, nr 49, s. 3.

We wsi Adamierz gm. Trąbczyn w zabudowaniach Adolfa Grüninga 
powstał pożar skutkiem czego spłonęło: stodoła zbudowana z drzewa, 
chlew, szopa oraz zboże, pasza, narzędzia rolnicze itp. przedmioty. 
Straty wynoszą około 1300 zł. Przyczyna pożaru nie została ustalona, 
zachodzi przypuszczenie, że ogień został zaprószony przez przechod-
niów, przechodzących obok stodoły.

GK 1934, nr 52, s. 6.

We wsi Czyżew, gm. Dąbroszyn, spłonął dom mieszkalny z cegły, 
kryty słomą należący do Franciszka Galora i Jana Brzęckiego. Straty 
wynoszą 1600 zł.

Pożar zagrażał rozszerzeniem się na inne budynki, lecz dzięki wspól-
nej akcji ratunkowej miejscowej ludności i Straży Pożarnej z Czyżewa, 
ogień umiejscowiono. Pożar powstał na strychu domu wskutek wadli-
wej budowy komina.

GK 1935, nr 3, s. 3.

19 stycznia o godz. 6 umysłowo chory Józef Błaszczak ze wsi Borki 
gm. Wysokie podpalił na polach wsi Konstantynów tejże gminy stóg 
żyta należący do Stanisława Grabowskiego. Pastwą płomieni padło 17 
wozów żyta o ogólnej wartości 1200 zł.

GK 1935, nr 4, s. 3.

W nocy z 10 na 11 lutego r.b. w posesji p. Anieli Ostraszewskiej 
wybuchł pożar, który strawił doszczętnie dom mieszkalny i szopę. Pożar 
tak szybko objął zabudowanie, że nie było można wyratować znajdujących 
się w szopie zwierząt, z których spaliło się: 2 konie, 8 krów, 4 świnie.

GK 1935, nr 8, s. 3.

W piątek, dnia 22 lutego spłonęła stodoła rolnika Radajewskiego 
w Nowym Świecie, gm. Wilczogóra. W akcji ratunkowej brał udział IV 
oddział wilczyńskiej Straży Pożarnej z Dębowca.
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Dnia 4 marca we Wsi Mrówki, gm. Wiloczogóra podczas młócenia 
zboża od iskry lokomobili zapaliła się stodoła, własność p. K. Tacza-
nowskiego. Pożar strawił stodołę wraz ze zbożem i młockarnię.

GK 1935, nr 10, s. 5.

We wsi Pąchów gm. Wysokie powstał pożar w zabudowaniach 
Edmunda Kupsika, trawiąc doszczętnie wszystkie zabudowania gospo-
darcze, narzędzia rolnicze, zboże, pasze i inne sprzęty. Straty wynoszą 
około 8000 zł. Pożar powstał z podpalenia.

W tych dniach w fol. Mniszki gm. Skulska Wieś w zabudowaniach spad-
kobierców Siwińskiego wybuchł pożar który strawił doszczętnie: 2 stodoły, 
wozownię, maszynę do młócenia zboża i traktor. Straty bardzo znaczne.

W folwarku Mrówki gm. Wilczogóra własność p. K. Taczanowskiego 
od iskry z lokomobili spłonęła stodoła z drzewa kryta słomą oraz znajdu-
jące zboże w ilości 120 mtr. żyta, 156 mtr. jęczmienia, 362 mtr. mieszanki 
i młocarnia. Poszkodowany oblicza poniesione straty na 25 000 zł.

We wsi Grabowice [Grabowiec] gm. Tuliszków spłonął dom drew-
niany kryty słomą należący do Bronisławy Przybyły. Ogień powstał od 
zapalenia się sadzy w kominie.

GK 1935, nr 11, s. 3.

We wsi Gadów gm. Tuliszków wybuchł pożar, pastwą którego padło 
kilka budynków należących do J. Kaczmarka, Władysława Doma-
galskiego, Marianny Bartczak, Stanisława Graczyka, Kazimierza Ja-
worskiego i Władysława Guźniczaka. Straty wynoszą około 5000 zł. 
W czasie akcji ratowniczej uległ poparzeniu Władysław Domagalski.

GK 1935, nr 14, s. 3.

We wsi Grzybkowo gm. Kazimierz Biskupi od iskry z komina spło-
nęła stodoła z drzewa kryta słomą, własność Mateusza Hałasa, oraz 
pasza, zboże i sieczkarka. Straty nieznaczne.

W dniu 17 b.m. [kwietnia] we wsi Rataje gm. Dłusk od iskry z komina 
wynikł pożar w zabudowaniach Romana Adrycha. Pastwą ognia padły: 
stodoła z drzewa, chlew z gliny kryte słomą oraz narzędzia rolnicze: 
wóz, bryczka, zboże, pasza, ziemniaki, 4 prosięta i inne drobne sprzęty 
domowe. W czasie akcji ratowniczej został ciężko poparzony R. Adrych. 
Straty ogólne poszkodowany oblicza na około 6000 zł.

We wsi Franki gm. Dąbroszyn wskutek wadliwej konstrukcji komina 
powstał pożar w zagrodzie Władysława Matyli, skutkiem czego spłonął 
dom, obora i szopa pod słomą. Straty wynoszą około 3000 zł.

Dnia 18 b.m. [kwietnia] w zagrodzie Lucjana Polanowskiego w Kle-
czewie powstał pożar, który następnie przeniósł się na sąsiednie budynki 
Kazimierza Żołnierkiewicza. Pastwą ognia padły: 1 spichlerz, dwa 
chlewy i częściowe dwie oficyny. Straty wynoszą około 2000 złotych. 
Pożar zagrażał całej dzielnicy miasta. Jednakże dzięki wzmożonej akcji 
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ratowniczej miejscowej straży i ludności został zlokalizowany przed 
przybyciem straży z okolic.

W Rychwale w domu przy ulicy Kościuszki, należącym do Kazi-
mierza Skibińskiego i Wincentego Kopaczewskiego, wybuchł pożar, 
pochłaniając dach oraz bieliznę i inne przedmioty znajdujące się na 
strychu, a będące własnością lokatora Moszka Obarzanka. Straty nie-
znaczne.

W zabudowaniach Stefana Michalskiego we wsi Lisiec Mały gminy 
Stare Miasto, powstał pożar wskutek czego spłonęły: obora z gliny, 
stodoła, chlewik i szopa z desek kryta słomą. Ponadto spaliły się: jedna 
krowa, pies i gęsi oraz 40 centnarów słomy i drobne narzędzia rolnicze. 
Straty wynoszą około 2000 zł. Podczas akcji ratowniczej ulegli popa-
rzeniu Stefan Michalski i teść jego Władysław Pluciński. W akcji ratow-
niczej brała udział straż pożarna z Liśca Wielkiego.

We wsi Skrzynka Wielka gm. Ostrowite spłonęła stodoła znajdują-
ca się pod jednym dachem z oborą i chlewem kryte słomą, własność 
Adama Kowalskiego. Ponadto pastwą ognia padło: zboże w słomie, 
pasza i narzędzia rolnicze. Straty wynoszą około 610 zł.

GK 1935, nr 17, s. 4.

We wsi Kolno gm. Golina w zagrodzie Nikodema Grzybowskiego 
powstał pożar, od którego spalił się dom mieszkalny. W czasie akcji ra-
tunkowej silnie poparzyło się 3 ludzi, z których Anastazja Rusin zmarła.

[W] Kazimierzu Biskupim spaliły się budynki Janowskiego Włady-
sława, Stoleckiej Urszuli i Pawłowskiego Jana.

W kol. Bochlewo, gm. Kazimierz B. powstał pożar w zagrodzie Sta-
sińskiego Stanisława, który strawił budynki mieszkalne i gospodarcze.

W dniu 5 maja w Liścu Małym, gminy Stare Miasto wybuchł pożar, 
od którego spłonęły stodoła, 2 chlewy, trzy świnie oraz zboże.

W dniu 6 maja we wsi Nowe Holendry gminy Tuliszków spaliło się 
na szkodę Wilhelma Brudera stodoła, obora i dom mieszkalny.

Dnia 25 kwietnia wybuchł pożar w zagrodzie Stanisława Janic-
kiego w Wysokiem, który przeniósł się też i na zagrodę Dąbrowskiego 
i Jedlińskiego. Pożar strawił wszystkie 3 gospodarskie szopy, stodoły 
i obory. Straty wynoszą 9 tysięcy złotych.

Tegoż dnia [25 kwietnia 1935 r.] wybuchł pożar w zagrodzie Sta-
nisława Zawali w Smoleńsu [sic!], który strawił budynki gospodarcze 
wartości 1 000 złotych.

GK 1935, nr 22, s. 5.

W ostatnich paru dniach wybuchły pożary w następujących miejsco-
wościach naszego powiatu. 

Dnia 7 czerwca we wsi Siernicze Małe, gminy Ostrowite spaliły się 
budynki Stanisława i Andrzeja Semulów.
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Dnia 17 b.m. [czerwca] we wsi Koszuty Duże gm. Młodojewo spalił 
się dom mieszkalny, obora i stodoła Stefana Siwińskiego oraz obora 
i stodoła Ignacego Nowaka. Wszystkie zabudowania były z gliny kryte 
słomą. Straty wynoszą 3388 zł.

Dnia 19 b.m. [czerwca] we wsi Kolonia Obory gm. Szymanowice 
spalił się dach słomiany na domu mieszkalnym Juliusza Henelta. Straty 
wynoszą złotych 100. Tegoż dnia we wsi Osiecza gm. Rzgów spalił się 
dom mieszkalny i obora z gliny kryte słomą, własność Jana Kieliszkow-
skiego. Straty wynoszą złotych 986.

Dnia 22 b.m. [czerwca] w osadzie Kazimierz Bisk. spaliło się pół 
dachu na domu Antoniny Wójtowskiej. Straty wynoszą zł. 100.

Dnia 24 b.m. [czerwca] we wsi Bochlewo Kol. gm. Kazimierz Bisk. 
spalił się dom mieszkalny, stodoła i obora oraz narzędzia rolnicze Kon-
stantego Stachowiaka. Zabudowania były kryte słomą. Straty wynoszą 
około złotych 1500.

Pożary wybuchły wskutek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem 
lub wadliwie zbudowanego komina, albo jak u Stachowiaka 7-letni syn 
jego bawił się w stodole zapałkami.

Tejże nocy [z 23 na 24 czerwca] we wsi Augustynów gm. Oleśnica od 
uderzenia pioruna spalił się dom mieszkalny, oraz sprzęty gospodarskie 
należącego do Otto Celmera. Straty wynoszą 1116 zł. Właściciel domu 
Otto Celmer został przez piorun lekko kontuzjowany.

GK 1935, nr 26, s. 3.

W dniu 25 ub.m [czerwca] wynikł groźny pożar w maj. Mieczownica, 
gm. Ostrowite, własność W. Chrzanowskiego. Spaliły się zabudowania 
gospodarcze oraz narzędzia rolnicze. Straty wynoszą sumę 46 140 zł.

W dniu 26 ub.m [czerwca] w Cieninie Kośc. gm. Kazmierz Bisk. od 
zapalenia się sadzy spalił się dach słomiany nad domem i oborą F. Pi-
larczyka. Straty nieznaczne.

W dniu 27 ub.m. [czerwca] we wsi Mariantów, gm. Trąbczyn spaliły 
się domy mieszkalne, zabudowania gospodarcze, narzędzia rolnicze 
oraz sprzęty domowe i inwentarz żywy własność M. Sulkowskiego, J. 
Siwińskiego, L. Dryjera, J. Piaseckiego i W. Antkowiaka. Straty ogólne 
15 356 zł. Najbardziej poszkodowani są Piasecki i Sulkowski. Przyczy-
ny pożaru nie ustalono.

GK 1935, nr 27, s. 3.

7 b.m. [lipca 1935 r.] powstał pożar we wsi Łąki, gm. Pyzdry w za-
budowaniach P. Laseckiego. Spalił się dom mieszkalny, stodoła i chlew 
z drzewa i gliny oraz sprzęty domowe i słoma. Ogólne straty wynoszą 
1088 zł.

W dniu 7 b.m. [lipca] wybuchł pożar we wsi Rozalin, gm. Młodojewo 
w zabudowaniach A. Mrugalskiej. Spłonęły zabudowania gospodarcze 
oraz dom mieszkalny. Straty wynoszą 2000 zł.



LXV

Pożary powstały albo z nieostrożnego obchodzenia się z ogniem, 
albo wskutek złych konstrukcji komina.

GK 1935, nr 30, s. 3.
8 b.m. [sierpnia] we wsi Lisewo, gm. Skulska Wieś zapaliły się; za-

budowania własność A. Nawrockiego, Banaszaka, S. Anteckiego, W. 
Rogackiego. J. Szwankowskiego, W. Piechockiego i W. Szymańskiego. 
Ogólne straty wynoszą 9718 [zł.]. Przyczyny pożaru nie ustalono.

10 b.m. [sierpnia] w Rychwale spłonął dom i stodoła drewniana 
kryto słomą własność: R. Jene. Straty 1500 zł.

10 b.m. [sierpnia] we wsi Biała Panieńska, gm. Dąbroszyn spaliły 
się zabudowania gospodarcze i dom mieszkalny z gliny kryte słomą 
własność S. Wejmana. Straty 2100 zł. Przyczyna pożaru wadliwa 
budowa komina.

W dniu 11 b.m. [sierpnia] we wsi Półwiosek Lubstowski gm. Piotrko-
wice od motoru podczas młocki zboża zapaliła się słoma od czego spło-
nęły zabudowania, narzędzia rolnicze i 6 świń M. Cichockiego, po czym 
ogień przerzucił się na zabudowania K. Stróżyńskiego i S. Olejnicza-
ka, którym strawił zabudowania, narzędzia rolnicze i sprzęty domowe. 
Ogólne straty wynoszą 16 150 zł.

11 bm. [sierpnia] od pożaru powstałego we wsi Gadów, gm. Tulisz-
ków spłonęły zabudowania, narzędzia rolnicze oraz inwentarz żywy 
własność F. Wasielewskiego, J. Matuszaka, M. Oraczykowej, K. Jawor-
skiego i S. Wychorskiego. Ogólne straty wynoszą 9600 [zł.]. Przyczyny 
pożaru nie ustalono.

W dniu 11 b m. [sierpnia] w maj. Naprusewo, gm. Ostrowite wła-
sność E. Gautiera spłonął dach na stajni, kryty słomą oraz narzędzia 
rolnicze. Straty 14 000 zł.

14 b.m. [sierpnia] we wsi Zarzyn, gm. Golina spaliły się zabudowa-
nia gospodarcze z drzewa kryte słomą, oraz narzędzia rolnicze wła-
sność A. Lüka. Straty wynoszą 2030 zł.

GK 1935, nr 31, s. 5.

W Kolonii Pietrzyków gm. Dłusk powstał pożar w zabudowaniach 
Weroniki Grzeszczakowej pochłaniając dachy słomiane na domu i bu-
dynkach gospodarczych oraz stodołę wraz z tegorocznym zbiorem 
zboża, paszy, narzędzia rolnicze, wozy i inne drobne sprzęty domowe. 
W ogniu spłonęły 3 sztuki świń, 15 prosiąt i 75 sztuk drobiu. Straty 
ogólne wynoszą około 8000 zł. Pożar powstał wskutek nieostrożnego 
obchodzenia się z ogniem.

GK 1935 nr 33, s. 3

W tych dniach powstały pożary: we wsi Tomaszewo, gm. Ostrowi-
te, skutkiem czego pastwą ognia padły zabudowania Stefana Nowaka, 
składające się: z domu mieszkalnego, domu mieszkalnego ze śpichle-
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rzem, obory, chlewu, stodoły, 2-ch szop. Pożar pochłonął doszczętnie 
tegoroczne zbiory zboża, siana, oraz narzędzia rolnicze, wozy itp. Straty 
ogólne 8000 zł.

W Teodorowie gm. Sławoszewek, spłonęła obora z cegły, kryta 
słomą własność Władysława Trzembowskiego, wartość 840 zł. Pożar 
powstał wskutek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem.

GK 1935, nr 34, s. 5.

W Kozarzewie gm. Kazimierz Biskupi spaliły się zabudowania skła-
dające się z domu mieszkalnego i stodoły z drzewa, obory z gliny i 2 szop 
z drzewa, należące do Franciszka Gałęzy. Wszystkie budynki były kryte 
słomą i oprócz budynków spaliło się: 1 prosiak, 50 sztuk drobiu, 60 kwin-
tali zboża i narzędzia rolnicze. Straty wynoszą około 1500 zł. Przyczyn 
pożaru nie zdołano ustalić.

W tych dniach we wsi Podbiel gm. Rzgów spłonęła zagroda Feliksa 
Przespolewskiego. Ogień pochłonął dom, stodołę i oborę z gliny kryte 
słomą, oraz tegoroczne zbiory zboża, paszy, itp. Straty wynoszą 4000 zł. 
Przyczyn pożaru me ustalano.

GK 1935, nr 34, s. 6.

W środę 31 lipca b.r. o godz. 23-30 w zabudowaniach kolonisty 
Z. Lehmana w Dębowcu, gminy Wilczogóra powstał pożar. Pastwą 
płomieni padła stodoła wraz ze zbożem, 3 świnie, pies łańcuchowy. 
W akcji ratunkowej brała udział Straż Pożarna z Wilczyna. Przyczyna 
pożaru nieznana.

GK 1935, nr 35, s. 4.

W nocy na 30 września b. r. spaliły się zabudowania gospodarza 
Gachowskiego Kacpra mieszkańca Grodźca, straty około 1500 zł.

Dnia 4-X w Kolonii Grzybkowe gm. Kazimierz Biskupi spaliły się 
zabudowania gospodarskie oraz płody rolne u mieszkańca tejże Kolonii 
Jaworskiego Zygmunta. Straty wynoszą 3500 zł.

Dnia 4-X we wsi Zadworna gm. Tuliszków powstał pożar w zabu-
dowaniach Karczewskiego Franciszka i Szymaniak Marianny. Straty 
wynoszą 4280 zł.

W pierwszym wypadku pożar powstał wskutek wadliwej budowy 
komina a w dwóch wypadkach przez nieostrożne obchodzenie się 
z ogniem dzieci właścicieli gospodarstw.

GK 1935, nr 41, s. 3.

W nocy z dn. 10 na 11 bm. [października] wybuchł pożar w leśni-
czówce Podbiel gminy Rzgów na szkodę Berkowicza Abrama. Straty 
około 500 zł.

GK 1935, nr 42, s. 5.
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Dnia 15 października w zabudowaniach R. Szulca w Kolonii Wil-
czogóra z niewiadomej przyczyny powstał pożar, który strawił stodołę 
wraz ze zbożem. W akcji ratunkowej brały udział 3 plutony Wilczyńskiej 
Ochotniczej Straży Pożarnej.

GK 1935, nr 43, s. 3.

Dnia 24-X 35 r. we wsi Tomaszew gm. Stare Miasto w zabudowaniach 
Trawińskiego Jana powstał pożar. Spaliła się stodoła ze zbiorami – straty 
3530 zł.

GK 1935, nr 45, s. 2.

Dnia 20 grudnia w zagrodzie Dulatowskiego w Kowalewku, gminy 
Rzgów, wybuchł pożar, od którego spaliła się stodoła wraz ze zbożem 
ogólnej wartości około 1600 zł. Pożar powstał prawdopodobnie 
wskutek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem.

Zaraz następnego dnia [21 grudnia] wybuchł pożar w zagrodzie 
Stanisława Sobańskiego w Grabienicach, gm. Rzgów. Pożar zniszczył 
dach na domu mieszkalnym i kilka metrów zboża.

GK 1936, nr 2, s. 3.

Dnia 18 lutego spłonęła stodoła ze zbożem, własność Zbytniewskie-
go w Dębowcu, gminy Wilczogóra. Przyczyna pożaru nie znana.

GK 1936, nr 9, s. 3.

W nocy dnia 24 marca z niewiadomej przyczyny spaliły się chlewy 
Fr. Szeflińskiego w Wilczynie. Zaalarmowana straż pożarna ogień 
ugasiła. Straty wskutek pożaru około 200 zł. 

GK 1936, nr 14, s. 3.

W zabudowaniach majątku Marszewo, gminy Wilczogóra wskutek 
nieostrożnego obchodzenia się z ogniem powstał pożar w parniku, 
który przeniósł się na chlewnię i kurnik. W akcji ratunkowej brała 
udział Wilczyńska O. Straż Pożarna.

GK 1936, nr 15, s. 5.

We wsi Polichno, gm. Władysławów, pow. konińskiego, wybuchł 
pożar, pastwą którego padły dwie zagrody – Perlińskiego Antoniego 
i Siwka Józefa. Pożar powstał wskutek nieostrożnego obchodzenia 
się z ogniem przez Perlińską Helenę, która rozpaliła ogień w kuchni, 
gdzie nagromadziła gałęzi sosnowych, a sama poszła do obory oprzą-
tać inwentarz. Kiedy ogień rozpalił się, zarzewie poczęło wydostawać 
się na podłogę, gdyż w piecu nie było drzwiczek, zapalając nagro-
madzone w kuchni gałęzie. W krótkim czasie cały dom stanął w pło-
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mieniu, a ogień w błyskawicznym tempie począł się rozprzestrzeniać, 
gdyż dom ten, jak również przyległe zabudowania były kryte słomą. 
Doszczętnie zniszczony pożarem został Perliński Antoni, któremu ogień 
strawił wszystkie płody rolne, narzędzia rolnicze i przedmioty domowe. 
Ogółem strat poszkodowany oblicza na sumę 10 tysięcy złotych.

GK 1936, nr 19, s. 5.

Dnia 20 maja w m. Słupcy na szkodę Wacława Trębaczkiewi-
cza spalił się dom mieszkalny i stodoła wartości około 2000 złotych. 
Podczas akcji ratowniczej wydobyto z płonącej stodoły już tylko zwę-
glone zwłoki Józefa Kosowskiego z Łodzi, któremu p. Trębaczkiewicz 
udzielił noclegu w stodole. Jak stwierdzono, Kosowski, idąc spać do 
stodoły był w stanie podchmielonym, wobec tego zachodzi prawdopo-
dobieństwo, że pożar spowodował Kosowski.

GK 1936, nr 21, s. 3.

W nocy z 18 na 19 czerwca w os. Lądek pow. konińskiego wybuchł 
pożar, od którego uległo spaleniu 8 domów mieszkalnych, 9 stodół, 17 
chlewów. Z inwentarza żywego spaliło się: 1 koń, 1 krowa, 9 świń, 10 
kóz. Straty ogólne wynoszą około 30 000 zł. Ofiar w ludziach nie było. 
8 rodzin pozostało bez dachu nad głową. Przyczyna pożaru na razie 
nieustalona.

GK 1936, nr 26, s. 3.

W nocy z dnia 22 na 23 czerwca w zabudowaniach rolnika Szczy-
piorskiego we wsi Zygmuntowo, gminy Wilczogóra, powstał pożar, 
który strawił dom mieszkalny i stodołę. Reszta budynków, dzięki na-
tychmiastowej pomocy ludności, ocalała.

GK 1936, nr 29, s. 3.

W nocy dnia 18 lipca we wsi Ościsłowo gm. Wilczogóra z przyczyn 
nieznanych powstał pożar w zabudowaniach rolnika Walaty. Pożar 
strawił dom mieszkalny i stodołę.

GK 1936, nr 30, s. 3.

We wsi Lubiny, gm. Dąbroszyn w zagrodzie Osajdy Kazimierza 
wybuchł pożar, pastwą którego stanął dom mieszkalny, obora, stodoła 
i różne narzędzia rolnicze.

We wsi Żdżary, gm. Stare Miasto, w zabudowaniach Dolańskiego 
Jana wybuchł pożar, który strawił wszystkie jego zabudowania, przed-
mioty domowe, bieliznę, zboże i narzędzia rolnicze. Ogólne straty po-
szkodowanego wynoszą 6450 zł.

GK 1936, nr 31, s. 3.
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Dnia 6 sierpnia w zabudowaniach majątku Kopydłówek powstał 
pożar, który strawił stodołę wraz z wielką ilością zboża i siana. Straty 
wskutek pożaru b. znaczne. W akcji ratunkowej brała udział Wilczyńska 
Ochotnicza Straż Pożarna.

GK 1936, nr 33, s. 3.

Dnia 7 sierpnia we wsi Kopojno spaliły się zabudowania wraz ze 
zbiorami polnymi Franciszka Gauzy. Straty wynoszą około 1900 zł.

Tegoż dnia [7 sierpnia] spaliły się budynki ze zbiorami Józefa Muszyń-
skiego we wsi Mieczownica, gm. Ostrowite. Straty wynoszą około 2000 zł.

Dnia 4 sierpnia spaliły się budynki gospodarcze wraz ze zbiorami na 
szkodę Władysława Jakubowskiego we wsi Salomonowo, gm. Ostrowi-
te. Straty wynoszą około 5000 zł.

GK 1936, nr 34, s. 3.

Dnia 29 sierpnia we wsi Sarbicko wskutek zapalenia się sadzy 
w kominie powstał pożar, od którego spłonęło 19 budynków mieszkal-
nych i gospodarczych wraz ze zbiorami. Straty wynoszą około 18 000 
złotych. Silnemu poparzeniu uległ niewidomy Bolesław Dąbrowski.

W akcji ratunkowej brało udział 9 Ochotniczych Straży Pożarnych, 
dzięki którym pożar nie rozszerzył się na dalsze budynki.

We wsi Michałowo, gminy Ostrowite w zagrodzie Bolesława Szym-
czaka powstał pożar, od którego spalił się dom i stodoła wraz ze 
zbiorami i narzędziami rolniczymi.

GK 1936, nr 36, s. 3.

Wskutek krótkiego spięcia w sieci elektrycznej zapalił się w czasie 
wyświetlania w kinie „Słońce” w Słupcy film p.t. „Imperatorowa”. 
Film uległ całkowitemu spaleniu i kinooperator doznał lekkich popa-
rzeń twarzy i rąk. W czasie zapalenia się filmu publiczność spokojnie 
opuściła salę.

Dnia 15 września na łąkach wsi Kawnice 10-let. chłopiec, Jan Ant-
kowiak, pasąc krowy, rozpalił ogień w odległości 12 metrów od stogu 
siana, wskutek czego spalił się stóg z sianem wartości około 160 zł.

Dnia 17 września we wsi Gać, gm. Gosławice, 7-letni Mieczysław 
Skurzewski, bawiąc się zapałkami w podwórzu, podpalił stóg siana.

Dnia 18 września we wsi Lisiec Wielki, gm. Stare Miasto, 4-letni 
Kazimierz Konieczka, pozostawiony bez opieki w mieszkaniu wzniecił 
pożar, od którego spłonął dom mieszkalny. Oto są skutki pozostawienia 
dzieci bez opieki.

Dnia 16 września we wsi Kozarzew, gminy Młodojewo, w zagrodzie 
Nowaczyka powstał pożar, od którego spłonęły wszystkie zabudowania 
wraz ze zbożami wartości około 4000 złotych. Pożar powstał podczas 
palenia w piecu do chleba.
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Dnia 22 września z nieznanej przyczyny spaliła się stodoła i chlew 
Fr. Radziwiłowicza we wsi Koralkowie gm. Wilczogóra. W akcji prze-
ciwpożarowej brała udział Wilczyńska Ochotn. Straż Pożarna.

GK 1936, nr 40, s. 3.

We wsi Michałowo, gminy Młodojewo, powiatu konińskiego w za-
grodzie Górnego powstał pożar, który w szybkim tempie objął wszystkie 
zabudowania. Górny z żoną zajęli się ratowaniem inwentarza, pozosta-
wiając w mieszkaniu dwuletnie dziecko, które wskutek przedostania się 
do mieszkania dymu zaczadziło tak silnie, że nie odzyskawszy przytom-
ności zmarło.

Wieczorem 15 października we wsi Leśnictwo, gm. Piotrkowice 
wybuchł pożar w budynku mieszkalnym, w którym mieszkał 80 letni 
Jakub Zieliński ze swymi wnuczkami, którzy w tym czasie już spali. Po-
wstały pożar tak szybko objął cały dom i mieszkanie, w którym spał Zie-
liński i jego wnuczki, że nie było już można przyjść z pomocą, wskutek 
czego Zieliński i jego troje nieletnich wnucząt – w wieku od 6 miesięcy 
do 8 lat ponieśli śmierć w płomieniach.

Dnia 18 października spalił się wiatrak, stanowiący własność 
Aleksandra Puszczewicza we wsi Zarzew, gm. Rzgów. Pożar powstał 
wskutek niesmarowania osi głównego wału.

Dnia 16 października we wsi Lucynowo, gm. Młodojewo spaliły się 
budynki mieszkalne i gospodarcze wraz ze zbiorami na szkodę braci 
Rutkiewiczów. Pożar powstał wskutek nieostrożnego obchodzenia się 
z ogniem.

Wskutek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem, dnia 26 r.b. 
powstał pożar w zagrodzie Józefa Nieznańskiego we wsi Modła Kró-
lewska, gm. Stare Miasto, od którego spaliły się wszystkie budynki, in-
wentarz i tegoroczne zbiory – wartości około 5446 zł.

Dnia 19 października we wsi Zberzyn gm. Kleczew powstał pożar, 
od którego spaliła się stodoła, obora i narzędzia rolnicze wartości 
około 8000 zł.

GK 1936, nr 44, s. 5.

Dnia 31. X powstał pożar w zagrodzie Kincla Alberta w Augustyno-
wie, gminy Oleśnica. Spaliły się budynki, zboże, 4 krowy, 2 konie i 20 
kur – wartości 5000 złotych.

GK 1936, nr 45, s. 3.

Dnia 11 listopada we wsi Bilczew, gm. Kramsk, w zagrodzie 
Adaminy Kupsik wybuchł pożar, od którego spłonęły wszystkie budynki 
oraz 4 krowy, drób i zboże.

GK 1936, nr 46, s. 3.
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W nocy 20 listopada spaliła się stodoła z tegorocznym zbiorem 
zboża, stanowiąca własność Zygmunta Gośki z Marcewka, gm. Mło-
dojewo.

W dniu 15 listopada we wsi Budki, gminy Tuliszków, wybuchł pożar, 
od którego spłonęła stodoła i wszystkie budynki gospodarcze wraz z te-
gorocznymi zbiorami, stanowiące własność Józefa Korbowskiego. Po-
szkodowany oblicza straty na 4800 zł.

Dnia 13 listopada spłonęła stodoła ze zbiorami Stanisława Rojew-
skiego we wsi Bukowe, gminy Trąbczyn.

GK 1936, nr 48, s. 3.

W m. Słupcy w dniu 26 grudnia 1936 r. wybuchł pożar, od którego 
spłonęły budynki gospodarcze Jana Brzuskiewicza i Ignacego Harma-
cińskiego oraz tegoroczne zbiory i narzędzia rolnicze, wartości około 
13 000 zł.

GK 1937, nr 2, s. 3.

Dnia 12 stycznia w zabudowaniach J. Dreszera w Wilczynie z nie-
znanej przyczyny powstał pożar, który strawił stodołę, chlewy i oficynę, 
następnie przeniósł się na budynki sąsiednie F. Nawrockiego, któremu 
spłonęła oficyna i budynki inwentarze. Dzięki natychmiastowej pomocy 
miejscowej Straży Pożarnej dom mieszkalny i stodoła F. Nawrockiego 
ocalały.

W m. Koninie w ostatnich dniach zdarzył się przykry wypadek, 
którego następstwem była śmierć dwojga nieletnich dzieci. Robotnica 
Janina Matysiak wyszła z domu do miasta, pozostawiwszy 5-miesięczne 
i 3-letnie dzieci w mieszkaniu, które zamknęła na klucz. Po upływie 2-ch 
godzin powróciła do mieszkania, w którym było pełno dymu od palącej 
się podłogi, a dzieci leżały już nieprzytomne, ponosząc śmierć wskutek 
zaduszenia się dymem. Jak ustalono, przyczyną zapalenia się podłogi 
było pozostawienie ognia w palącym się żelaznym piecyku.

W nocy z 12 na 13 stycznia w m. Koninie, przy ul. 3 Maja 54-56 
wybuchł pożar, od którego spaliły się drwalniki z opałem i dach domu 
mieszkalnego. Przy pożarze był obecny pan Starosta Powiatowy, który 
udzielił pomocy materialnej pogorzelcom.

GK 1937, nr 4, s. 3.

Wieczorem 8-go stycznia r.b. we wsi Sarbicko wskutek nieostrożnego 
obchodzenia się z ogniem wybuchł pożar w zagrodzie Piotra Siwka. 
Powstały pożar w krótkim czasie ogarnął i zabudowania sąsiada Pan-
kowskiego Maksymiliana, z którym spaliły się budynki gospodarcze ze 
zbiorami i narzędziami rolniczymi oraz z inwentarza żywego: 3 konie, 3 
krowy, 3 jałówki, 5 świń i drób. Straty ogólne wynoszą 5000 zł.
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W m. Słupcy dnia 24 stycznia zdarzył się przykry wypadek, który 
spowodował śmierć 85 letniej Eli Winter. Staruszka nagrzewała się 
przy żelaznym piecyku, od którego zapaliło się ubranie, a ponieważ 
była sama w mieszkaniu i nikt nie mógł jej przyjść z pomocą, wkrótce 
stanęła w płomieniach, ponosząc śmierć.

W dniu 9 stycznia r.b. z niewiadomych przyczyn wybuchł pożar 
w Mielnicy Dużej gminy Skulska Wieś w zagrodzie Nowakowskiego 
Feliksa. Szkodę oblicza się na zł 1600.

GK 1937, nr 5, s. 3.

W mieszkaniu Stanisława Witasika we wsi Lubicz, gminy Kazimierz 
Biskupi, powiatu konińskiego, wstawiono na czas silnych mrozów piecyk 
blaszany, pod którym stale wygrzewał się kot. Przez przepaloną blachę 
w piecyku wydostawały się węgle, z których jeden upadł na kota, zapa-
lając na nim sierść. Wystraszony kot wypadł z ogniem na strych domu 
mieszkalnego, gdzie wzniecił pożar, od którego spaliły się budynki go-
spodarcze, dom mieszkalny, narzędzia rolnicze i pasza dla bydła.

25 stycznia przed południem z nieznanej przyczyny wybuchł pożar 
w zabudowaniach rolnika Beera w Kopydłowie. Pastwą płomieni 
padła stodoła wraz ze zbożem i paszą oraz budynek inwentarzy. Straty 
znaczne.

GK 1937, nr 6, s. 3.

W nocy z 7 na 8 lutego r.b. w mieście Zagórowie spłonął wiatrak 
własność Ignacego Musielskiego, wartości 6000 zł. Ponadto uległo 
spaleniu 38 mtr. żyta, para walców, maszyna do czyszczenia zboża, 
łóżko z pościelą oraz drzewo budulcowe znajdujące się pod wiatra-
kiem. Poszkodowany oblicza straty na około 7000 zł. Wiatrak był ubez-
pieczony na 5400 zł. Przyczyny pożaru nie ustalono.

We wsi Spławie, gm. Golina w nocy 15 lutego r.b. [1937] z niewiado-
mej przyczyny spłonął stóg zboża z zawartością 6 wozów żyta i 4 wozy 
pszenicy, wartości 600 zł. własność Romana Rewersa.

GK 1937, nr 8, s. 3.

Dnia 19 lutego we wsi Budy, gm. Brzeźno spaliły się budynki Rocha 
Jankowskiego ubezpieczone na sumę 660 zł. Gospodarstwo Jankow-
skiego pali się 5 razy w ciągu ostatnich 10 lat.

GK 1937, nr 9, s. 3.

W nocy z 12 z 13 marca spaliły się budynki Józefa Szymaniaka we 
wsi Lubiecz, gminy Kazimierz Biskupi. Oprócz budynków spaliło się 
zboże, 1 krowa, 2 świnie i 10 kur.

GK 1937, nr 12, s. 3.
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W dniu 5 marca r.b. we wsi Kijowskie Nowiny wybuchł pożar w za-
grodzie Langnera Alberta. Pożar strawił dom mieszkalny. Przypusz-
czalna szkoda 400 zł.

Władysławowi Pałuckiemu z Radwańca, gm. Kazimierz Biskupi 
spaliły się budynki. Pożar powstał w skutek nieostrożnego obchodzenia 
się z ogniem.

Dnia 19 marca spaliły się budynki Emila Sommerfelda i Wacława 
Wilińskiego na terenie gminy Piotrkowice.

GK 1937, nr 13, s. 5.

W ciągu ubiegłego tygodnia wybuchły na terenie powiatu pożary:
Franciszka Nowakowskiego we wsi Pilich, gm. Skulsk, spalił się chlew.
Stanisława Wojciechowskiego we wsi Wysokie spalił się wiatrak.
Władysława Samulczyka i Apolinariusza Szabeli we wsi Zamostki, gm. 
Golina spalił się wspólny dom mieszkalny.

GK 1937, nr 15, s. 3.

Dnia 13 kwietnia we wsi Piaski, gminy Skulsk spaliły się budynki, 
stanowiące własność Sabiny Pokorzyńskiej i Wacława Pernaka.

Dnia 9 kwietnia spalił się dom mieszkalny Stanisława Rogalskiego 
w Mieczownicy, gm. Ostrowite.

GK 1937, nr 16, s. 3.

Dnia 14 kwietnia z nieustalonej przyczyny powstał pożar w zagro-
dzie Wojciecha Bryski we wsi Tomaszewo Górne, gm. Ostrowie, któremu 
spaliły się budynki gospodarskie, zaś lokatorowi zamieszkałemu w tych 
budynkach spaliły się 3 kozy i urządzenia domowe. W związku z tym 
pożarem został zatrzymany syn Bryski, jako podejrzany o podpalenie.

Dnia 20 kwietnia około godz. 16-ej wybuchł pożar w stodole Krzy-
żanowicza Wacława we wsi Czerwonka, gminy Wysokie. Wskutek 
dość silnego podmuchu wiatru pożar przeniósł się na dom mieszkal-
ny i oborę tegoż gospodarza, a następnie na dom sąsiada Ignacego 
Pecyny. Budynki spłonęły doszczętnie, przy czym spaliła się również 
krowa Molendy, lokatora Krzyżanowicza. Pożar prawdopodobnie 
powstał wskutek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem.

GK 1937, nr 18, s. 3.

W nocy z 2 na 3 maja we wsi Orlina Duża gm. Rzgów, z nieustalonej 
przyczyny spalił się wiatrak Wacława Sznurka.

27 kwietnia we wsi Smólnik, gm. Piorunów spaliła się stodoła An-
toniego Staszaka

Dnia 29 kwietnia spalił się dom mieszkalny Stanisława Pogorzel-
skiego we wsi Rosocha gm. Golina.

GK 1937, nr 19, s. 3.
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W zagrodzie Stanisława Dzikowskiego mieszkańca wsi Mniszki, 
gm. Skulsk dnia 9 mb. [maja] wybuchł pożar, od którego spalił się 
dom mieszkalny i wszystkie budynki gospodarcze wraz z paszą. Pożar 
w krótkim czasie ogarnął budynki, tak że nie mogło być mowy o rato-
waniu inwentarza, to też prócz budynków spaliło się: 1 świniak, tor-
fiarka, wóz i kilkadziesiąt metrów desek. Jak ustalono na miejscu pożar 
powstał wskutek wadliwego komina, z którego wydostawały się na dach 
słomiany iskry zapalonych sadzy.

Tegoż dnia [9 maja] spaliła się sterta słomy należąca do Jakuba 
Szkudlarka we wsi Przyłubie, gminy Skulsk. Przypuszczać należy, iż 
pożar spowodowany został przez nieostrożne obchodzenie się z ogniem.

W dniu 8 maja we wsi Łężyn, gm. Gosławice spaliły się budynki 
gospodarcze i dom mieszkalny Szczepana Koszeli. Prócz budynków 
spaliły się narzędzia rolnicze, których wartość z budynkami wynosi 
około 5 tys. zł. Przyczyny pożar nie ustalono.

GK 1937, nr 20, s. 3.

Pożar, pastwą którego padły budynki i inwentarz, a właściciel 
odniósł poparzenia. We wsi Kolonia Biała, gm. Grodziec w zagro-
dzie Kłodzińskich w porze nocnej wybuchł pożar, który wkrótce objął 
wszystkie budynki, niszcząc je doszczętnie. Prócz budynków spalił się 
koń, świniak, 18 kur, 14 gęsi i narzędzia rolnicze oraz pasza, a właści-
ciel uległ poparzeniu szyi i lewej nogi.

W drugi dzień Zielonych Świątek nad terenem gminy i miasta Tu-
liszków, pow. konińskiego przeszła gwałtowana burza z piorunami. 
Wskutek uderzenia pioruna w szopę powstał pożar, od którego spaliły 
się dwie szopy, stanowiące własność Józefa Lisowskiego. Ponieważ 
pożar szybko objął szopy z inwentarzem właściciela i służby, ratownic-
two było utrudnione, a nawet wręcz niemożliwe, wskutek czego prócz 
budynków spaliło się: 1 koń, 3 krowy, 1 buhaj, 4 jałówki, wóz i 18 par 
półszorków10. W czasie akcji ratowniczej ulegli silnemu poparzeniu 
dwaj robotnicy Fr. Robaszek i Wal. Lodziński. Straty ogólne wynoszą 
27 500 zł.

GK 1937, nr 21, s. 3.

W ciągu ostatnich kilku dni zanotowano na terenie powiatu kilka 
pożarów, które powstały w następ. miejscowościach: w Czyżewie gm. 
Dąbroszyn, Główiewie gm. Stare Miasto i Gosławicach. Pastwą ognia 
padły budynki mieszkalne i gospodarcze oraz inwentarz żywy i martwy. 
Straty wynikłe wskutek pożaru wynoszą około 10 000 zł.

GK 1937, nr 24, s. 3.
10  Półszorek – to uprząż, która składa się z szerokiego skórzanego lub parcianego 
pasa, opasającego pierś zwierzęcia i jego łopatki, na którym opierał się główny 
ciężar ciągniętego przez nie ładunku. Najczęściej stosowana w lekkim transporcie 
(Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 1996, s. 843).
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Wskutek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem we wsi Modła, gm. 
Rzgów powstał pożar, od którego spaliło się 8 zagród. Straty wynoszą 
z górą 10 000 złotych. Dzięki energicznej akcji 9 oddziałów ochotni-
czych straży pożarnych pożar umiejscowiono.

Podczas ostatniej burzy, jaka przechodziła nad terenem powiatu 
konińskiego, uderzyło kilka piorunów, które spowodowały pożary 
w zagrodach Karola Kinasta we wsi Łaziska Kolonia, gm. Trąbczyn, 
Franciszka Siepki w Wymysłowie, gm. Tuliszków, Jana Pańczyka 
w Imiełowie, gm. Tuliszków i Antoniego Barszcza we wsi Wierzchy, gm. 
Szymanowice. Straty spalonych zagród wynoszą około 800 zł.

GK 1937, nr 25, s. 3.

We wsi Gadówek, gm. Tuliszków, pow. konińskiego, z niewiadomej 
przyczyny wybuchł pożar, który wkrótce objął trzy zagrody gospodar-
skie, niszcząc doszczętnie domy mieszkalne i budynki gospodarskie 
wraz z paszą i narzędziami rolniczymi. W czasie akcji ratunkowej ulegli 
silnemu poparzeniu Józef Ratajczyk i Anna Czaplińska, którym pomocy 
lekarskiej udzielono na miejscu.

GK 1937, nr 27, s. 3.

Dnia 7 b.m [lipca] we wsi Bicz, gm. Stare Miasto powstał pożar 
w zagrodzie Jadwigi Mijalskiej, wskutek czego spaliły się: stodoła, 
szopa, dachy na oborze i chlewach oraz sprzęty rolnicze. Poszkodo-
wana oblicza straty na 1800 zł. Przyczyna – nieostrożne obchodzenie 
się z ogniem, W akcji ratowniczej brały udział straże: z Kiszew gm. 
Tuliszków i Liśca Wielkiego gm. Stare Miasto.

We wsi Gostuń, gm. Ostrowite w zabudowaniach Antoniego Grudziń-
skiego, z nieustalonej przyczyny wynikł pożar. Straty wynoszą 400 zł.

W Tuliszkowie wskutek zapalenia się belki w kominie na strychu 
domu Franciszka Piąstki, powstał pożar, który przed przybyciem straży 
w zarodku stłumiono.

GK 1937, nr 28, s. 3.

We wsi Nowy Dwór, gminy Gosławice w zabudowaniach Kordy-
lewskiego Józefa wynikł pożar, wskutek czego spłonął dach na domu 
mieszkalnym, obora i stodoła. Straty wynoszą 1700 zł. Pożar powstał 
wskutek wadliwej konstrukcji komina.

W zabudowaniach Józefa Marrola we wsi Kazimierów, gm. Stare Miasto 
wynikł pożar, który pochłonął dach na domu, stodołę oraz sprzęty rolnicze. 
Straty wynoszą 500 zł. Przyczyna pożaru wadliwość budowy komina.

We wsi Zastruże gm. Rzgów wskutek zaprószenia ognia od papie-
rosa powstał pożar w stodole Władysława Szymczaka skutkiem czego 
spłonęły: stodoła, chlewy, obora, 6 sztuk świń, 2 cielaki Stanisława  
Jaszczaka, stodoła, obory, stajnia, 7 sztuk świń Karola Pęcherzewskie-
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go oraz sprzęty domowe i narzędzie rolnicze wymienionych gospoda-
rzy. Straty spowodowane przez pożar wynoszą około 13 000 zł.

Dnia 2 lipca o godz. 2 w nocy we wsi Bożatki, gm. Rzgów powstał 
pożar w zabudowaniach Zommera Józefa, od którego spaliła się 
stodoła wraz z narzędziami rolniczymi. Straty, spowodowane przez 
pożar, wynoszą około 1700 zł. Pożar powstał prawdopodobnie wskutek 
nieostrożnego obchodzenia się z ogniem.

GK 1937, nr 29, s. 3.

W dniu 11 lipca r.b. o godz. 22-ej we wsi Siąszyce Kolonii gm. Dą-
broszyn powstał pożar w zabudowaniach Anny Makowskiej, przy czym 
spaliła się stodoła oraz dach domu mieszkalnego i obory. Przyczyną 
pożaru było nieostrożne obchodzenie się domowników z ogniem.

W dniu 12 lipca r.b. o godz. 12-ej w nocy na polach maj. Popiele-
wo, gm. Skulska Wieś spaliły się 4 sterty rzepaku, będące własnością p. 
Stanisława Ligewskiego [Lisewskiego?]. Straty spowodowane pożarem 
wynoszą koło 12 000 zł. Przyczyny pożaru nie ustalono.

W dniu 13 lipca r.b. o godz. 20-ej we wsi Stara Olszyna, gm. Mło-
dojewo, w zabudowaniach Koprowskiego Jana powstał pożar, skutkiem 
czego spłonęły: dom mieszkalny, chlew i stodoła, powodując straty na 
sumę 1600 zł. Pożar spowodowały iskry wydobywające się z komina, 
które zapaliły słomiany dach.

W dniu 15 lipca r.b. o godz. 11-ej we wsi Szubinki, gm. Kleczew, 
w zagrodzie Franciszka Bąkowskiego powstał pożar, który strawił dom 
mieszkalny wraz z oborą, stajnią i chlewami. Straty obliczane są na 
2240 zł. Przyczyną pożaru była wadliwa budowa komina.

W nocy z 16 na 17 lipca we wsi Węglew, gm. Golina, w zagrodzie 
Dadaniaka Ignacego wybuchł pożar, przy czym spaliła się stodoła, 
kryta słomą, wartości 1300 zł., oraz 12 wozów żyta, 4 wozy siana oraz 
narzędzia rolnicze wartości 960 zł. Pożar powstał od rzuconego przez 
Dadaniaka papierosa.

W dniu 17 lipca r.b. o godz. 23-ej na polach folw. Papiewo, gm. 
Skulska Wieś, spaliły się 2 stogi żyta na szkodę Teodora Karnkowskie-
go. Straty wynoszą około 5500 zł. Pożar powstał wskutek zaprószenia 
ognia od papierosa.

GK 1937, nr 30, s. 3.

Dn. 20 lipca r.b. o godz. 10-ej rano we wsi Kowalewo Opactwo 
Parcele gm. Lądek spalił się stóg żyta wartości 6000 zł, na szkodę 
Izabeli Czaplińskiej. Pożar spowodował 10-letni Zdzisław Dobrowol-
ski, który bawiąc się zapałkami podpalił stóg.

Dn. 21 lipca o godz. 8-ej rano we wsi Łomów, gm. Trąbczyn, z nie-
ustalonej przyczyny powstał pożar w zabudowaniach Bronisława Sa-
kowskiego, który zniszczył dom mieszkalny, chlewy i stodołę wraz ze 
znajdującym się w niej żytem. Straty wynoszą około 1780 zł.
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Dn. 24 lipca r.b. około godz. 22 wybuchł pożar w folw. Zaolzie, gm. 
Skulska Wieś, stanowiącym własność Zofii Żychlińskiej. Pożar znisz-
czył budynek mieszczący stajnię, oborę, chlew, wozownię oraz spichrze, 
przy czym spaliło się 17 koni, 18 krów, 30 owiec, 34 świnie, 30 wozów 
żyta, dwie młockarnie, drobne narzędzia rolnicze. Straty wynoszą około 
25 000 zł. Pożar powstał najprawdopodobniej wskutek nieostrożnego 
obchodzenia się z ogniem.

GK 1937, nr 31, s. 3.

We wsi Wilków, gm. Stare Miasto wskutek nieostrożnego obchodze-
nia się z ogniem, powstał pożar, który zniszczył budynki gospodarcze 
wraz z tegorocznymi zbiorami stanowiące własność trzech gospodarzy 
małorolnych. Straty wynoszą około 5000 zł.

We wsi Wola Podłężna, gm. Gosławice w zagrodzie Józefa No-
wickiego spalił się dom mieszkalny. Pożar spowodowała pięcioletnia 
dziewczynka przez rzucenie lampy naftowej na łóżko. W czasie pożaru 
uległo lekkiemu poparzeniu dwoje nieletnich dzieci.

GK 1937, nr 32, s. 3.
Na szkodę Janusza Mittelstaedta w maj. Łuszczewo, gminy Skulsk 

spaliła się stodoła ze zbożem, młocarnia parowa i narzędzia rolnicze 
wartości 75 000 zł. Przyczyną pożaru było prawdopodobnie nieostroż-
ne obchodzenie się z ogniem.

GK 1937, nr 34, s. 3.

Wskutek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem na szkodę Stani-
sława Marysiaka we wsi Rosocha gminy Golina spaliły się wszystkie 
budynki, a mianowicie: dom mieszkalny, obora i stodoła wraz z tego-
rocznymi zbiorami.

GK 1937, nr 35, s. 3.

We wsi Bochlewo, gminy Kazimierz Biskupi wybuchł pożar, który 
wkrótce objął 2 zagrody, niszcząc doszczętnie budynki, inwentarz żywy 
i urządzenia domowe Ignacego Pietroli i Franciszka Rewersa wartości 
około 10 000 złotych. Jako podejrzanych o podpalenie z zemsty aresz-
towano 2 osoby.

GK 1937, nr 36, s. 3.

Pięcioletni Marian Skitek we wsi Toporów Nowy, gminy Szyma-
nowice podczas nieobecności rodziców w domu wyniósł żarzące się 
węgle z mieszkania z zamiarem rozpalenia ognia w podwórzu tuż przed 
stodołą. Od podłożonych węgli zajęła się słoma a następnie stodoła 
i inne budynki gospodarcze, które uległy doszczętnemu spaleniu. Prócz 
budynków spaliły się tegoroczne zbiory zboża i inwentarz martwy.

GK 1937, nr 38, s. 3.
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We wsi Leśnictwo, gm. Piotrkowice, pow konińskiego w zagrodzie 
Anny Knyrek wybuchł pożar, pastwą którego padły 3 gospodarstwa są-
siednie. Poza budynkami mieszkalnymi i gospodarskimi uległy spaleniu 
tegoroczne zbiory polne i inwentarz martwy. Z uwagi na zachodzące 
podejrzenie podpalenia budynków, policja prowadzi dochodzenie.

W os. Kazimierz Biskupi spaliła się sterta zboża, stanowiąca wła-
sność Józefa Dryjańskiego – wartości około 4700 zł. 

Również w Piotrowicach gm. Młodojewo na polu Stefana Przybyl-
skiego spalił się stóg niemłóconego żyta.

Nad terenem powiatu konińskiego przeszła burza z piorunami 
i ulewnym deszczem, podczas której piorun uderzył w stodołę, wznie-
cając pożar, od którego uległa doszczętnemu spaleniu wraz ze zbiora-
mi stodoła wartości około 6000 zł., stanowiąca własność Franciszka 
Gwoździa w Kramsku.

GK 1937, nr 40, s. 4.

W zagrodzie Franciszka Kruszyńskiego we wsi Lisewska Kolonia, 
gm. Dłusk powstał pożar, który w krótkim czasie objął wszystkie 
budynki niszcząc je doszczętnie wraz z tegorocznymi zbiorami. Mimo 
natychmiastowej akcji ratunkowej domowników, którzy w tym czasie 
byli w mieszkaniu, uległa spaleniu krowa i trzy świnie. Żona poszkodo-
wanego podczas akcji ratunkowej doznała lekkiego poparzenia.

GK 1937, nr 42, s. 3.

W zagrodzie Franciszka Tomickiego we wsi Piaski, gminy Skulsk, 
wybuchł pożar, który wkrótce objął wszystkie budynki gospodarskie. 
Tomicki, widząc palącą się stodołę, wypadł w ogień. Tomicki podobno 
miał ukryte w stodole pieniądze, które chciał wyratować, ponosząc przy 
tym śmierć w płomieniach.

GK 1937, nr 50, s. 3.

We wsi Lubiecz, gminy Kazimierz Biskupi wybuchł pożar, który 
zniszczył stodołę, chlew i oborę oraz narzędzia rolnicze, stanowiące 
własność Stanisława Holsza. Straty wynoszą 4000 złotych.

W Alinowie, gminy Kleczew spalił się dom i chlew na szkodę 
Edwarda Hartwiga wartości 400 zł.

GK 1938, nr 8, s. 3.

W majątku Popielewo, gminy Skulska Wieś spłonęła sterta pszenicy 
i młockarnia parowa – wartości 6000 zł. Pożar powstał prawdopodob-
nie z niedopałka papierosa, porzuconego przez przechodnia.

GK 1938, nr 9, s. 2.

W mieszkaniu Stanisława Kwiecińskiego we wsi Modła Królewska 
gminy Stare Miasto wybuchł pożar, który zdołano w zarodku stłumić. 
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W wyniku przeprowadzonego dochodzenia policyjnego ustalono, iż 
podpalenia domu Kwiecińskiego dokonała 15-letnia Teresa Woźnia-
kówna, służąca, z zemsty do swego pracodawcy.

GK 1938, nr 9, s. 3.

W majątku Danków, gminy Kleczew, stanowiącym własność Kra-
jewskiego wybuchł pożar, który wkrótce objął wszystkie budynki gospo-
darcze, niszcząc je doszczętnie wraz z martwym inwentarzem – war-
tości około 60 000 złotych. Przyczyną pożaru było prawdopodobnie 
nieodpowiednie zabezpieczenie parownika, od którego rzekomo miał 
powstać pożar.

GK 1938, nr 13, s. 3.

We wsi Skałak, gm. Kramsk w zagrodzie Henryka Jaworskiego 22 
morgowego gospodarza wybuchł pożar, który wskutek silnego wiatru 
objął wszystkie budynki gospodarskie i dom mieszkalny, niszcząc je 
doszczętnie. Wraz z budynkami spłonęły narzędzia gospodarskie, urzą-
dzenia domowe oraz 3 krowy, 3 jałówki, 1 ciele, 8 świń i 1 koń. Pożar 
poważnie zagrażał budynkom sąsiednim lecz, dzięki energicznej akcji 
ratowniczej miejscowej ludności, udało się go zlikwidować.

GK 1938, nr 16, s. 4.

Dnia 20 kwietnia w godzinach wieczornych we wsi Gawrony, gminy 
Skulsk, powiatu konińskiego wybuchł pożar, który wskutek sprzyjają-
cych warunków objął 9 gospodarstw, niszcząc je doszczętnie. Straty 
wynoszą około 30 000 zł.

GK 1938, nr 18, s. 3.

We wsi Gadów, gminy Tuliszków w zagrodzie Stanisława Durkiewi-
cza wybuchł pożar, który wkrótce objął wszystkie budynki gospodarcze 
i dom mieszkalny, niszcząc je doszczętnie. Pastwą pożaru padł również 
inwentarz żywy i martwy oraz pasza. Dzięki energicznej i natychmia-
stowej akcji Ochotniczej Straży Pożarnej w Gadowie, pozostającej pod 
dowództwem p. Józefa Żabierka, ogień udało się zlikwidować.

GK 1938, nr 22, s. 3.

We wsi Wola, gminy Dłusk spaliły się budynki gospodarcze i dom 
mieszkalny Jana Kamińskiego.

W majątku Bogusławice spaliła się szopa, a w majątku Lissewo 
spaliła się sterta łubinu. Straty wynoszą około 4000 zł.

GK 1938, nr 24, s. 3.

We wsi Grabówiec [Grabowiec], gminy Tuliszków w zagrodzie Bo-
lesława Targańskigo powstał pożar, który wkrótce objął 6 gospodarstw 
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niszcząc je doszczętnie. Prócz budynków pastwą płomieni padły narzę-
dzia rolnicze. Pożar powstał wskutek wydzielania się iskier z komina. 
Straty wynoszą około 10 000 zł.

GK, 1938, nr 26, s. 3.

Dnia 29 b.m. [czerwca] wskutek wadliwości komina powstał pożar 
w kąpielni gminnej w Wilczynie, zamieszkałej przez dwie rodziny. Przy 
sprzyjającej silnej wichurze budynek szybko spłonął. Zaalarmowani 
sąsiedzi zdążyli uratować dobytek mieszkańców.

GK 1938, nr 27, s. 3.

We wsi Ciświca Nowa, gm. Grodziec, w zagrodzie Feliksa Mielcarka 
wybuchł pożar, który zniszczył całkowicie wszystkie budynki Mielcarka 
oraz spadkobierców Balcerzaka i Stefana Jasińskiego. Prócz budynków 
spalił się inwentarz martwy i żywy: 3 krowy, 2 jałówki, 6 świń, 1 koń oraz 
urządzenia domowe i ubranie.

GK 1938, nr 28, s. 3.

W zagrodzie Tomasza Podlasińskiego we wsi Tręby Stare, gminy 
Kleczew, wybuchł pożar, który zniszczył wszystkie budynki gospodarcze 
i urządzenia rolnicze.

W dniu 11 lipca br. w godzinach popołudniowych z niewiadomych 
dotąd przyczyn, wybuchł pożar w zagrodzie Przybylskiego Maksymilia-
na w Pilichu, który wyrządził straty w nieruchomościach około 3000 zł.

GK 1938, nr 29, s. 3.

We wsi Ciemierów, gminy Dłusk, w budynkach Heleny Matuszak 
wybuchł pożar, który zniszczył wszystkie budynki Matuszakowej oraz 
urządzenie domowe i ubranie lokatora Jaworskiego. W chwili wybuchu 
pożaru w mieszkaniu nie było domowników, jedynie 5-cioro drobnych 
dzieci, które już z płonącego domu i to w ostatniej chwili zostały wyra-
towane przez nadbiegłych sąsiadów.

GK 1938, nr 30, s. 3.

W Kol. Odpadki – Tuliszków w zagrodzie Józefa Wlazło wybuchł 
pożar, który zniszczył dom mieszkalny wraz z całkowitym urządzeniem, 
ubraniem i pościelą.

W m. Golinie spłonął dom mieszkalny, stanowiący własność Anieli 
Stemblewskiej. W obu wypadkach przyczyną pożaru było wydzielanie 
się iskier z kominów.

W Staropaprockich Holendrach, gm. Brzeźno, uderzył piorun 
w stodołę, która całkowicie spłonęła wraz tegorocznym zbiorem zboża.

Dnia 4 sierpnia w zagrodzie Franciszka Siudy we wsi Oleśnica 
wybuchł pożar, który wskutek sprzyjających warunków wkrótce prze-
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niósł się na budynki sąsiadów, niszcząc 17 domów mieszkalnych, 20 
obór, 15 stodół ze zbiorami i 8 szop. Ponadto uległo częściowo spale-
niu inwentarz martwy i urządzenie domowe oraz 2 jałówki i 22 sztuki 
trzody chlewnej. Poszkodowanych zostało 24 gospodarzy. Straty obli-
czone są na 190 000 [zł].

Na miejsce pożaru wyjechał p. wicestarosta Korycki, który prze-
znaczył z funduszów Wydziału Powiatowego zł. 300 na doraźną pomoc 
najbiedniejszym pogorzelcom, ponadto na miejscu zawiązał się komitet 
obywatelski, który zajął się zbieraniem ofiar na rzecz pogorzelców.

GK 1938, nr 33, s. 3.

W dniu 15 sierpnia b.r. z niewiadomych dotychczas przyczyn 
wybuchł pożar w zagrodzie Michalaka Kazimierza w Kobylankach, 
gdzie spaliła się stodoła ze zbożem i inwentarz martwy. Straty wynoszą 
około 3 000 złotych.

W dniu 22 b.m. [sierpnia] w godzinach wieczornych w nieruch. 
Cadura Gustawa z Czartówka wybuchł pożar; spaliła się stodoła ze 
zbożem. Straty wynoszą około 400 zł. Przyczyna dotychczas nieznana.

4-letni Mieczysław Witkowski w Ciemierowie gminy Dłusk, bawiąc 
się zapałkami z kilkoma rówieśnikami wzniecił pożar, od którego 
spłonęło 38 budynków, stanowiących własność 18 gospodarzy. Straty 
wynoszą około 55 000 złotych. Podczas akcji ratunkowej uległy popa-
rzeniu 2 osoby. Prócz budynków uległy spaleniu tegoroczne zbiory, in-
wentarz martwy, urządzenia domowe i 11 szt. trzody chlewnej. Z dużą 
pomocą pogorzelcom przyszedł p. Ertel z Ciemierowa, lokując więk-
szość z nich we własnych budynkach.

GK 1938, nr 35, s. 3.

W zagrodzie Antoniego Wiśniewskiego w osadzie Lądek wybuchł 
pożar, od którego spaliła się stodoła Wiśniewskiego oraz dom i stodoła 
Antoniego Rychlewskiego. Uległy także spaleniu tegoroczne zbiory 
polne.

GK 1938, nr 37, s. 3.

We wsi Przyłubie, na szkodę gospodarza Kamińskiego Józefa spalił 
się stóg z żytem. Straty wynoszą około 300 zł.

GK 1938, nr 38, s. 5.

We wsi Stawisko, gm. Wysokie, wieczorem dnia 12 listopada w podwó-
rzu Adama Bugaja wybuchł pożar, który strawił dom mieszkalny, oborę 
i stodołę ze zbiorami polnymi. Dochodzenie wykazało, że pożar wzniecił 
Stanisław Urbański, lat 10 z tej wsi, nieostrożnie obchodząc się z ogniem.

GK 1938, nr 48, s. 5.
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W zabudowaniach Marianny Grzelak w Mikorzynie, gm. Sławosze-
wek, wybuchł pożar, od którego spłonęła obora, a w niej krowa i około 
40 centnarów słomy. Jak się okazało podpalenia obory dokonał wnuk 
Grzelakowej, Stanisław Jankowski, którego aresztowano.

We wsi Wrąbczynkowskie Holendry, gm. Dłusk, usiłował podpa-
lić budynki Edwarda Celmera 9-letni chłopiec Zenon Nowak, który 
wracając ze szkoły o godz. 15-ej, zapalił zapałką siano, wystające ze 
stodoły. Zauważyły to inne dzieci i zrobiły alarm, na który nadbiegli 
mieszkańcy i pożar zdołali ugasić. Młodocianym przestępcą zajęła się 
Policja. Jest to nie pierwszy wypadek na terenie powiatu konińskiego, 
który świadczy o braku dostatecznej opieki wychowawczej ze strony ro-
dziców i opiekunów nad dziećmi.

W stodole Marii Wrzesińskiej w Pyzdrach w godzinach wieczornych 
wybuchł pożar, który w szybkim tempie objął budynki sąsiednie niszcząc 
4 stodoły z tegorocznymi zbiorami wartości z górą 10 000 [złotych]. Za-
chodzi podejrzenie, iż pożar powstał wskutek podpalenia.

W Spławiu, gm. Golina spaliły się budynki gospodarcze ze zbiorami 
A. Kwiatkowskiego.

GK 1938, nr 50, s. 3.

W budynkach Mariana Kreczmera we wsi Dziedzice, gminy Ciążeń, 
wybuchł pożar, który zniszczył całkowicie dom mieszkalny i budynki 
gospodarcze z narzędziami rolniczymi i tegorocznymi zbiorami. Straty 
wynoszą około 10 000 złotych.

W posesji Stanisława Sikorskiego we wsi Siernicze Kol., gminy 
Ostrowite wybuchł pożar, który w zarodku został ugaszony przez wła-
ścicieli budynków. Przeprowadzonym w tej sprawie dochodzeniem 
ustalono, iż podpalenia budynków dokonał z zemsty Jan Orchowski, 
robotnik tejże miejscowości. Orchowskiego aresztowano.

GK 1938, nr 52, s. 3.

W Mniszkach, gminy Skulska Wieś spaliła się stodoła wraz ze zbożem 
i urządzeniami rolniczymi stanowiąca własność Bronisława Sowińskie-
go. Stodoła była ubezpieczona w P. Z. U. W. a zboże w Towarzystwie 
„Westa”. Przyczyny pożaru nie stwierdzono.

We wsi Maradz, gminy Rzgów wybuchł pożar w zagrodzie Jana 
Szmytki. Spłonęła stodoła ze zbożem. Przyczyny pożaru nie ustalono.

Na łąkach wsi Lutynia, gminy Gosławice spaliły się dwa stogi siana 
na szkołę Bolesława Łukaszewskiego.

W niedzielę, dnia 8 [stycznia] b. m. w południe z nieznanej przyczy-
ny powstał pożar w zabudowaniach p. A. Lucera w Kopydłowie, który 
strawił stodołę i śpichlerz. W akcji ratowniczej brała udział Wilczyńska 
Ochotnicza Straż Ogniowa.

GK 1939, nr 3, s. 3.
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W dniu 28-go grudnia r. ub. [1938] o godzinie 6 rano Konin został 
zaalarmowany syreną o pożarze. Pożar powstał w biurze Akcyz i Mo-
nopolów Państwowych w domu p. Edwarda Sikorskiego przy ul. Kiliń-
skiego Nr 1.

Pożar zniszczył etażerkę z drukami, stojącą obok pieca, przenosząc 
się na szafę z papierami. Woźny biura straciwszy głowę, zaalarmował 
właściciela domu p. Sikorskiego, który zawdzięczając swej przytomno-
ści, energii i zimnej krwi, nie zważając na życie i zdrowie ogień przy-
tłumił i nie dopuścił do dalszego rozpowszechnienia się i broniąc swą 
własną nieruchomość od zniszczenia okazał nieobliczalną usługę Urzę-
dowi Akcyz i Monopolów Państwowych, obroniwszy przed zupełnym 
zniszczeniem akta i urządzenie biura.

GK 1939, nr 4, s. 3.

We wsi Radwaniec, gm. Kazimierz Biskupi powstał pożar w zagro-
dzie Stefana Łukasiewicza wskutek czego spłonął dom mieszkalny połą-
czony wraz ze stodołą i oborą. Pożar został spowodowany prawdopo-
dobnie przez zaprószenie ognia.

Dnia 23 stycznia rb. wskutek wadliwej konstrukcji komina spłonął 
dach słomiany na domu Ignacego Maciejewskiego we wsi Kolinówiec 
[Kalinówiec?], gm. Kleczew.

GK 1939, nr 5, s. 3.

W Nieświastowie, gm. Kazimierz Biskupi w zagrodzie Józefa Jezier-
skiego wybuchł pożar, od którego spłonęła stodoła ze zbożem, paszą 
i narzędziami rolniczymi. Przyczyny pożaru nie ustalono.

GK 1939, nr 8, s. 3.

W Konstantynowie, gminy Wysokie, wybuchł pożar, od którego 
spłonął dom Stanisława Przybylskiego i Franciszki Tęgos oraz dwie 
szopy z paszą dla bydła. Podczas akcji ratunkowej ulegli poparzeniu 
Janina Tęgos i Kazimierz Walczak.

GK 1939, nr 9, s. 3.

W zabudowaniach Stefana Budkowskiego we wsi Stawki, gminy 
Kleczew wybuchł pożar, który zniszczył w jego zagrodzie wszystkie 
budynki gospodarcze wraz ze zbożem i narzędziami.

W Rakowie, gminy Skulska Wieś spłonęła stodoła z oborą, stanowią-
ca własność Stanisława Andrzejczaka.

GK 1939, nr 11, s. 3.

We wsi Przyjma, gminy Kazimierz Biskupi w zagrodzie Józefa 
Kubiaka wybuchł pożar, od którego spłonęły budynki gospodarcze oraz 
pasza i narzędzia rolnicze.
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We wsi Teodorowo, gm. Sławoszewek wybuchł pożar, od którego 
spłonął dom mieszkalny i budynki gospodarskie Stanisława Balcerza-
ka. Przyczyną pożaru była prawdopodobnie wadliwość komina.

We wsi Dębie, gminy Kramsk w zagrodzie Edwarda Łukasika 
wybuchł pożar, od którego spłonęły budynki gospodarskie z paszą oraz 
2 świnie, kilkanaście sztuk drobiu i urządzenia gospodarcze. Dzięki 
natychmiastowej akcji pomocy Straży Pożarnej, a przede wszystkim 
strażaków Józefa Szulca i Józefa Sikorskiego oraz Franciszka Pietrza-
ka wyratowano z płonącego już budynku konie i bydło. Podczas akcji 
ratunkowej uległ lekkiemu poparzeniu właściciel budynku.

GK 1939, nr 15, s. 7.

W Kucharach Borowych, gminy Dąbroszyn pożar zniszczył budynki 
mieszkalne i gospodarcze wraz z paszą i urządzeniami rolniczymi Fran-
ciszka Dykty i Władysława Jasiaka.

GK 1939, nr 17, s. 3.

We wsi Gółkowo, gminy Ciążeń w zabudowaniach Aleksandra 
Rewersa wybuchł pożar, który wkrótce przerzucił się na budynki 
Józefy Wiśniewskiej, niszcząc je doszczętnie. W czasie akcji ratunkowej 
żywego inwentarza poniósł śmierć 42 letni Władysław Gaca, a dotkli-
wie zostali poparzeni Justyna Wiśniewska i Cecylia Tomczak. Z inwen-
tarza żywego spaliły się koń, krowa i świnia należące do Władysława 
Gacy, który padł ofiarą pożaru. Jak nam donoszą został aresztowany 
Aleksander Rewers, jako podejrzany o podpalenia budynków w celu 
uzyskania odszkodowania.

GK 1939, nr 19, s. 3.

W Kol. Ostrowskiej, gm. Szymanowice, z niewiadomej przyczyny 
spłonął dom mieszkalny i chlew w zagrodzie Jana Czerniaka.

W Kazimierzu Biskupim w zagrodzie Jana Dunaja wybuchł pożar, 
który zniszczył oborę i chlewy.

GK 1939, nr 23, s. 3.

W m. Rychwale, wskutek zapalenia się sadzy w kominie, wybuchł 
pożar, który strawił budynki, stanowiące własność Janiaka i Kopczyń-
skiego oraz Nowaka, Króla i Puszczewicza.

We wsi Broniki, gm. Dąbroszyn, prawdopodobnie wskutek nieostroż-
nego obchodzenia się z ogniem, spaliły się budynki Jana Bencdorfa.

W Ciążeńskich Holendrach spaliła się zagroda Andrzeja Jarmuża. 
Podczas akcji ratowniczej uległa silnemu poparzeniu córka Jarmuża, 
Natalia.

GK 1939, nr 24, s. 2
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We wsi Złotkowy, gm. Dąbroszyn od iskry z komina powstał pożar, 
który w szybkim tempie objął budynki Kubiaka, Jankowskiego, Pecyny, 
Kowalczyka i Dropia [Dropa?], niszcząc je doszczętnie. Z dymem poszło 
14 budynków oraz narzędzia rolnicze, pasza i urządzenia domowe, 
a nawet kilka sztuk inwentarza. Straty wynoszą około 20 000 zł.

GK 1939, nr 25, s. 3.

We wtorek [18 lipca] około godz. 24-ej we wsi Kolno, gm. Golina 
z nieustalonej przyczyny wybuchł pożar w zagrodzie Stanisława Molendy, 
który strawił stodołę, oborę i wozownię oraz narzędzia rolnicze.

W niedzielę [16 lipca] około godz. 14-ej we wsi Sługocin, gm. Lądek 
wybuchł pożar w zagrodzie rolnika Ligockiego Władysława i natrafia-
jąc na łatwopalny materiał i skupienie w zabudowaniach osiedli roz-
przestrzenił się bardzo szybko, obejmując 24 zagrody. Ogółem spłonęło 
21 domów mieszkalnych, 21 stodół i 24 obór i chlewów oraz narzędzia 
rolnicze.

GK 1939, nr 30, s. 3.

Dnia 15 lipca r.b. spalił się dom mieszkalny należący do Woźniaka 
Władysława, zam. we wsi Wycinki gm. Dąbroszyn. Przyczyna: zapale-
nie się sadzy w kominie. Szkoda wynosi 1400 zł.

Dnia 17 lipca r. b. spaliła się we wsi Tomice, gm. Szymanowice obora 
będąca własnością Sobaczyńskigo Henryka zam. w Łodzi. Oborę tę 
dzierżawił Majerowicz Wincenty. Pożar ten powstał przez nieostrożne 
obchodzenie się z ogniem.

Dnia 18 lipca b.r. wybuchł pożar w zagrodzie Kulczaka Marcina, 
rolnika, zam. w Dobrosołowie gm. Kazimierz Biskupi, wskutek zapale-
nia się sadzy w kominie. Szkoda wynosi 1000 zł.

Dnia 21 lipca r.b. pożar strawił zabudowania należące do Langera 
Władysława, zam. w Komorowie kol. Kazimierz Biskupi. Przyczyna 
pożaru nieznana. Szkoda wynosi 3500 zł.

GK 1939, nr 31, s. 3.

4 sierpnia wieczorem nad terenem powiatu konińskiego przeszła 
gwałtowana burza z piorunami, które w kilku miejscach wznieciły 
pożary, wyrządzając rolnikom poważne szkody.

W fol. Białybród, gm. Kazimierz Biskupi, stanowiącym własność p. 
Mańkowskiego, spłonęła obora a w niej 24 woły, 35 szt. jałowizny, 2 
konie oraz stodoła ze zbiorem gorczycy. Straty wynoszą 100 000 złotych.

W kol. Wrąbczynek i Białobłoty, gm. Dłusk, spłonęły zabudowania 
Gustawa Szreitera i Franciszka Szymańskiego. Ze względu na szybko 
rozprzestrzeniający się pożar w budynkach Szreitera spaliło się również 
kilka sztuk inwentarza, a w domu Szymańskiego piorun poranił 3 osoby, 
którym na szczęście życiu nie zagraża.



LXXXVI

We wsi Gliny, gm. Dąbroszyn, spaliła się krowa, zbiory polne 
i stodoła, stanowiąca własność Michała Kujawy.

W Czyżewie, gm. Dąbroszyn, spłonęły wszystkie budynki gospodar-
cze ze zbiorami Józefa Nowaka.

Dnia 31 lipca r.b. wskutek nieostrożnego obchodzenia się z pa-
pierosem spaliły się zabudowania należące do Dunaja Józefa, zam. 
w osadzie Kazimierz Biskupi, pow. konińskiego. Szkoda wynosi 1652 zł.

GK 1939, nr 33, s. 3.

Dnia 13 b. m. [sierpnia] we wsi Święcia gm. Dąbroszyn, wskutek pod-
palenia przez nieletniego Stan. Jagiełły, spalił się dom mieszkalny i ru-
chomości należące do Bernadety Przygodzkiej. Szkoda wynosi 240 zł.

GK 1939, nr 34, s. 3.





Publikacją Ochotnicze straże pożarne powiatu konińskiego w latach 
1921-1939. Studium historyczne na podstawie „Głosu Konińskiego” 
rozpoczynamy serię wydawniczą: BIBLIOTEKA POLONIA MAIOR 
ORIENTALIS. W miarę możliwości będziemy starali się publikować mo-
nografie, których treść będzie wpisywać się w profil naszego czasopisma. 
Niniejszą publikację sytuujemy jako „TOM I”.

POLONIA MAIOR ORIENTALIS to czasopismo ukazujące się od 
2014 r. jako wydawnictwo ciągłe Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk. Publikuje artykuły dotyczące historii wschodniej Wielkopolski 
w rozumieniu terenów historycznego województwa kaliskiego. W piśmie 
przewidziane jest miejsce na publikacje związane z dziejami oświaty 
i szkolnictwa, wojskowości i przemysłu, historią gospodarczą i społeczną.

Czasopismo podzielone jest na cztery działy. W pierwszym prezento-
wane są artykuły poruszające różnorakie dzieje Wielkopolski Wschodniej. 
Drugi dział zawiera materiały, obejmujące opracowania źródeł do dziejów 
regionu. Z kolei w trzecim publikowane są biografie osób związanych 
z Wielkopolską Wschodnią, bądź to przez fakt urodzenia, bądź aktywnej 
działalności w regionie. W ostatnim, czwartym dziale omawiane i recenzo-
wane są publikacje, również odnoszące się do kwestii regionalnych.

 
POLONIA MAIOR ORIENTALIS jest czasopismem recenzowanym. 

Znajduje się na liście czasopism MEiN – 20 pkt. Jest też indeksowane 
w bazach: Erih Plus, Index Copernicus, POL-index, BazHum

Pierwotną wersją jest wersja papierowa. Artykuły są również dostępne 
on-line na stronie: https://poloniamaiororient.wixsite.com/studiapmo



Piotr Gołdyn

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
POWIATU KONIŃSKIEGO

W LATACH 1921-1939

Studium historyczne na podstawie „Głosu Konińskiego”
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