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„Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.

Wystawa czasowa

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.
Jubileusz straży pożarnej w Radomsku”

W roku 2021 mija 140 lat od utworzenia w Radomsku Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej, 100 lat od zawiązania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej, 100 lat od utworzenia Ochotniczej Straży Pożar-
nej Folwarki oraz 30 lat od uchwalenia przez Sejm RP ustawy o powołaniu 
Państwowej Straży Pożarnej.

Zatem to rok wyjątkowych jubileuszy skupiony wokół służb munduro-
wych niosących pomoc w sytuacji zagrożenia życia lub mienia ludzkiego, 
dbających o bezpieczeństwo przeciwpożarowe miasta oraz powiatu radomsz-
czańskiego. Jubileusz formacji mundurowych, które wśród mieszkańców 
cieszą się największym szacunkiem oraz ogromnym społecznym zaufaniem.

Patrząc w przeszłość Radomska, można z całą odpowiedzialnością 
stwierdzić, że Ochotnicza Straż Pożarna od chwili swego powstania w 1881 
roku cieszyła się poparciem, uznaniem i poważaniem wśród mieszkańców 
miasta, dumnych z jej działalności.

Do straży należeli przedstawiciele różnych stanów społecznych miesz-
kających w Radomsku, różnych wyznań i narodowości. Działali wszyscy 
wspólnie, ponad wszelkimi podziałami „ludziom na pożytek” i dla dobra 
swojego miasta i jego mieszkańców.

Strażacy zawsze wykazywali cechy obowiązkowości, solidności, punk-
tualności w przybywaniu na ćwiczenia i szkolenia strażackie – doszli do 
wspaniałych wyników i sprawności fizycznej, odwagi i bojowego działania. 
Brali czynny udział w życiu całej społeczności miejskiej współorganizując 
przebieg obchodów świąt państwowych, kościelnych i miejskich, organi-
zując uroczystości, ogólnodostępne imprezy kulturalne, charytatywne  
i rozrywkowe oraz propagując postawy patriotyczne i prospołeczne wśród 
młodego pokolenia mieszkańców miasta. Potrafili zintegrować radomsz-
czan wokół różnych spraw i idei oraz sprawić, że wszyscy tworzyli jedną 
dużą grupę „obywateli miasta”. Bycie strażakiem traktowane było i jest 
nadal jako zaszczyt i wyróżnienie, a strażacy obdarzani są przez społeczeń-
stwo zarówno dużym zaufaniem jak i ogólnym szacunkiem. 

Wystawa „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Jubileusz straży pożar-
nej w Radomsku” jest dedykowana wszystkim Strażakom, zarówno ochot-
nikom jak i zawodowym pracującym na terenie miasta Radomska i Powiatu  
Radomszczańskiego. W ten sposób pragniemy docenić Waszą ciężką,  
odpowiedzialną i niebezpieczną pracę oraz zaangażowanie i poświęcenie  
w działaniu dla dobra wszystkich mieszkańców.

Dyrektor 
Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego w Radomsku

Małgorzata Borek
Kustosz

Nakład 1000 egzemplarzy
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Patronem wszystkich strażaków jest św. Florian. Uważany jest także 
za patrona innych środowisk zawodowych, których praca jest związana 
z ogniem: kominiarze, hutnicy czy piekarze.

Życie Floriana przypadło na czas największych prześladowań chrześci-
jan na początku IV wieku. Na mocy edyktów cesarza Dioklecjana chrze-
ścijanie, którzy nie złożyli ofi ary pogańskim bogom mieli być torturowani 
i straceni. Gdy te rozporządzenia dotarły do prowincji Noricum, jej na-
miestnik Akwilinus udał się do miasta Lauracum (obecnie Lorch nad Du-
najem w górnej Austrii) i rozpoczął obławę na chrześcijan. Dowiedziawszy 
się o tym Florian, wysokiej rangi ofi cer legionów rzymskich, pospieszył do 
Lauracium, aby pomóc swoim współwyznawcom. Zatrzymany przez żołnie-
rzy, postawiony przed obliczem namiestnika, przyznał się do wiary chrze-
ścijańskiej i nie chciał złożyć pokłonu rzymskim bogom. Floriana obito 
kijami i skazano na śmierć przez utopienie. Z przywiązanym kołem młyń-
skim do szyi, został zrzucony z mostu na rzece Ennes 4 maja 304 roku. 
Wkrótce po śmierci męczennik objawił się pewnej pobożnej kobiecie imie-
niem Waleria prosząc ją, aby pochowała go w mało uczęszczanym miejscu. 
Waleria spełniła jego prośbę. W IX w. na miejscu grobu w Lorch, zbudowano 
klasztor i kościół, który stał się najważniejszym do dziś ośrodkiem kultu 
św. Floriana.

Papież Lucjusz III (1181-85), przebywający na wygnaniu i wspierany 
fi nansowo przez księcia Kazimierza II Sprawiedliwego, przekazał do Kra-
kowa w 1184 roku za pośrednictwem Idziego, biskupa Modeny, relikwie 
Floriana. Biskup krakowski Gedko dokonał uroczystego przyjęcia relikwii 
na Kleparzu pod Krakowem. Z czasem relikwie przeniesiono do Katedry 
Wawelskiej i umieszczono w ołtarzu głównym. Św. Florian stał się patronem 
Krakowa.

Na obrazach oraz w rzeźbie przedstawiany jest jako młody żołnierz 
w stroju legionisty rzymskiego. Nosi różnorodne zbroje, hełm, towarzyszy 
mu często rozwinięty sztandar, czasem tarcza i miecz. Od XIV wieku pojawia 
się z naczyniem z wodą, która gasi ogień, a to za sprawą cudownego ocale-
nia kościoła i części Kleparza z ogromnego pożaru Krakowa w 1528 roku. 
Do atrybutów św. Floriana należą: miecz, tarcza, zbroja, palma, krzyż, kol-
czuga, orzeł, płonący dom, palma męczeńska.

Obraz św. Floriana – zbiory KP PSP w Radomsku

Rzeźba św. Floriana,
początek XX w.

 – zbiory OSP w Radomsku

Rzeźba św. Floriana, 
autorstwa K. Jachymowskiego z Fałkowa

– zbiory MR w Radomsku
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140 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Radomsku

 Ochotnicze straże pożarne należą do jednych z najstarszych i najbar-
dziej zasłużonych dla społeczeństwa organizacji działających na ziemiach 
polskich. Ich rola nie ograniczała się jedynie do walki z pożarami czy inny-
mi zagrożeniami. Ochotnicze straże na przełomie XIX i XX wieku będące 
często jedyną organizacją w mieście czy miasteczku, integrowały lokalną 
społeczność mieszkańców organizując życie społeczne, kulturalno – oświa-
towe, gospodarcze, a nawet polityczne. Organizowały spotkania towarzy-
skie, rozrywki dla lokalnej społeczności, ale i współorganizowały obchody 
świąt kościelnych i państwowych. Strażacy – ochotnicy organizowali obcho-
dy rocznic narodowych, kultywowali tradycje i obyczaje polskie, dbali o od-
powiedni kształt świadomości politycznej i narodowej ogółu społeczeństwa. 
Przy ochotniczych strażach powstawały amatorskie zespoły teatralne, chóry 
i orkiestry dęte, a także pierwsze kinematografy. Straże przyczyniały się 
do rozwijania wśród młodych ludzi działalności charytatywnej, szerzenia 
właściwych postaw patriotycznych i kultury społecznej. Można stwierdzić, 
że ochotnicze straże były wartościową szkołą patriotyzmu oraz życia spo-
łecznego, z której rekrutowali się później znani działacze oświatowi, kultu-
ralni, społeczni, czy polityczni. Działalności ochotniczych straży pożarnych 
zawsze i w każdej sytuacji towarzyszyło hasło „Bogu na chwałę, Ojczyźnie 
w potrzebie, Bliźniemu z pomocą”.

Rozwój typowych organizacji strażackich na ziemiach polskich przy-
pada na lata 60-te XIX wieku, natomiast w mieście Radomsku - Ochotni-
cza Straż Ogniowa powstała w 1881 roku z inicjatywy grupy społeczni-
ków, którzy utworzyli Komitet Organizacyjny Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Radomsku. Starania mieszkańców były tym większe, że Radomsko było 
miastem o wąskich, gęsto zabudowanych drewnianymi domami ulicach 
i dość często padało ofiarą pożarów, które łatwo się rozprzestrzeniały  
i czyniły ogromne zniszczenia. W skład Komitetu Organizacyjnego weszli: 
dr Julian Kulski – lekarz, Kazimierz Soczołowski – mgr farmacji, Feliks Fa-
biani – założyciel i właściciel pierwszej męskiej szkoły, M. Dobrzański – za-
wiadowca rządowego magazynu rolnego, Dawid B. Förster – przedsiębiorca 
robót kolejowych oraz Antoni Jamroziński – sędzia. Oni również, a głównie 
panowie: dr Kulski i Jamroziński zdołali uzyskać zezwolenie od gubernatora 
Piotrkowa Trybunalskiego Kochanowa na zorganizowanie Ochotniczej Stra-
ży Ogniowej w Radomsku (Noworadomsku). Wówczas odbyło się zebranie 
Komitetu Organizacyjnego z burmistrzem Radomska Rybe i Naczelnikiem 
Straży Ziemskiej jednocześnie naczelnikiem policji - porucznikiem Krotko-
wem, na którym to zebraniu spisano Akt Otwarcia Działalności Ochotniczej 
Straży Ogniowej w Radomsku (Noworadomsku). 

Uroczysty akt otwarcia działalności straży ogniowej ochotniczej w Ra-
domsku został wydany w dniu 23 października 1881 roku i zapoczątkował 
istnienie bardzo ważnej i pożytecznej organizacji w mieście. Straż miała 
działać zgodnie z zasadą „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” na odcinku 
walki z wielkim żywiołem ognia i ratowania własności społecznej, a także 
rozwijania działalności charytatywnej i szerzenia patriotyzmu i kultury.

Organizacja cieszyła się bardzo dużym poparciem większości obywateli 
miasta, niezależnie od narodowości, wieku, wyznania czy statusu społecznego. 

Do straży należeli przedstawiciele różnych stanów społecznych miesz-
kających w Radomsku, różnych wyznań i narodowości. Działali wszyscy 
wspólnie, ponad wszelkimi podziałami „ludziom na pożytek” i dla dobra swo-
jego miasta i jego mieszkańców.

Członkami pierwszej rady nadzorczej straży byli jej założyciele: Kazi-
mierz Soczołowski pełnił funkcję prezesa i gospodarza, Antoni Jamroziński 
sekretarza, Julian Kulski naczelnika, Feliks Fabiani skarbnika, członkami 
rady byli Dawid Bernard Förster i M. Dobrzański. Oprócz członków z wy-
boru, do rady z urzędu należeli także burmistrz miasta i naczelnik straży 
ziemskiej. Udział przedstawicieli administracji państwowej wynikał głównie 
z faktu, że organizacje tego typu działały nie na rzecz swoich członków lecz 
realizowały zadania publiczne.

Radomszczańscy strażacy skupieni byli w pięciu oddziałach, z których 
każdy podczas działań miał odmienne zadania. Oddział I zajmował się roz-
bieraniem gaszonych budynków, oddział II obsługiwał sikawki, oddział III 
dostarczał wodę niezbędną do gaszenia pożaru, oddział IV działał w wa-
runkach bezpośredniego zagrożenia – ratował ludzi i dobytek, oddział V 
zaś, zapewniał ogólny porządek podczas akcji, zabezpieczając jednocześnie 
jej teren oraz chroniąc wyniesione z płomieni mienie. W latach 1881- 1913 
radomszczańscy strażacy brali udział w gaszeniu 432 pożarów.

Pierwszym prezesem Straży był Kazimierz Soczołowski, znany i cenio-
ny radomszczański farmaceuta, natomiast funkcję Naczelnika pełnił Julian 
Kulski – lekarz – obaj gorliwie działający na rzecz utworzenia w Radom-
sku tak potrzebnej organizacji. Obok nich, do grona ludzi wspierających 
ideę radomszczańskiego ochotniczego pożarnictwa należeli: Feliks Fabiani,  
M. Dobrzański, Dawid B. Förster oraz Antoni Jamroziński. 

Pierwsze lata działalności to oprócz czynności czysto statutowych,  
wytężona praca organizacyjna, starania o pozyskanie sprzętu oraz odpo-
wiednie wyszkolenie ludzi. Fundusze niezbędne dla istnienia organizacji 
uzyskiwano z różnych źródeł. Oprócz składek członków czynnych i wspie-
rających środki zdobywano również prowadząc działalność pozastatutową,  
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organizując różnego rodzaju zabawy, loterie oraz amatorskie przedstawie-
nia teatralne, z których dochód zasilał skromny budżet radomszczańskich 
strażaków. Warto pamiętać, iż właśnie radomszczański amatorski ruch te-
atralny wiąże się nierozerwalnie z dziejami Straży – pod jej egidą był two-
rzony, w jej budynku (Kinema) dawał przedstawienia, będąc praktycznie 
aż do wybuchu II wojny światowej podstawową i jednocześnie najcenniej-
szą rozrywką dla mieszkańców naszego miasta. Warto podkreślić i docenić 
rolę ochotniczych straży w dziedzinie kształtowania postaw obywatelskich  
i społecznych, zaangażowania w działania na rzecz miasta, mieszkańców 
dla dobra ogółu społeczeństwa. 

W okresie I wojny światowej radomszczańska Ochotnicza Straż, oprócz 
walki z pożarami, pełniła wiele innych zadań, dbając o porządek i bezpie-
czeństwo na terenie miasta, wystawiali posterunki obok ratusza oraz na 
rogatkach. Szersza działalność na polu kulturalno-oświatowym, ze względu 
na panujące realia była bardzo utrudniona. Mimo to prowadzone były na-
dal ćwiczenia i aktywnie pracowało również koło oświatowe. W roku 1918, 
strażacy-ochotnicy brali czynny udział w rozbrajaniu wojsk austriackich, 
strzegąc gmachów publicznych itp.

Pierwsze lata funkcjonowania w niepodległej II RP upłynęły dla ra-
domszczańskiej OSP pod znakiem gromadzenia sprzętu pożarniczego oraz 
funduszy niezbędnych dla jej istnienia. Szczególnie zabiegano o pozyskanie 
odpowiednich środków transportu. Pod hasłem „Na samochód” organizo-
wano różnorakie imprezy, loterie, zabawy oraz zbiórki pieniędzy. Nie za-
niedbywano przy tym dbałości o wysoki poziom wyszkolenia i sprawności. 
Radomszczańscy strażacy wielokrotnie dali dowód znakomitego opanowa-
nia trudnego, strażackiego rzemiosła zajmując czołowe miejsca na orga-
nizowanych zawodach sprawnościowych. W 1909 roku w czasie trwającej  
w Częstochowie wystawy przemysłowo-rolniczej zorganizowano także po-
kazy ratownicze oraz zawody Straży Ogniowych. Drużyna radomszczań-
skiej Straży zdobyła w nich I miejsce. Natomiast dwadzieścia lat później,  
w roku 1929, radomszczańska Straż odniosła największy w swej historii 
działalności sukces. W tymże roku, w ramach Powszechnej Wystawy Krajo-
wej w Poznaniu, jako jedna z imprez towarzyszących odbył się Wszechsło-
wiański Zjazd Związku Straży Pożarnych. Podczas przeprowadzonych, ogól-
nokrajowych zawodów radomszczańska Ochotnicza Straż Pożarna zdobyła  
I nagrodę oraz zaszczytny tytuł Mistrza Polski. 

Druga wojna światowa, dramat okupacji, wszechobecny terror i repre-
sje okupanta stanowiły zupełnie odmienny okres w dziejach OSP. Okupant 
niemiecki wprawdzie nie dokonał likwidacji Straży (taki los spotkał więk-
szość organizacji społecznych), jednakże działalność jej w całości sobie 
podporządkował, powołując m.in. według własnego uznania komendantów 

i zlecając strażakom działania daleko odbiegające od ochrony pożarowej. 
Radomszczańscy strażacy w latach 1943-1945 uczestniczyli w gaszeniu  
96 pożarów, zarówno w samym mieście, jak i na terenie całego powiatu 
radomszczańskiego.

W powojenną, nową rzeczywistość, OSP weszła ze 117 członkami oraz 
3 samochodami, których okupant nie zdążył ewakuować. Już następnego 
dnia po wkroczeniu do Radomska wojsk radzieckich, czyli 17 I 1945 roku 
radomszczańscy strażacy ugasili 16 pożarów. W latach 1949-52 pracowali 
łącznie przy 64 pożarach, w przeważającej większości na terenie powiatu. 

W miarę upływu czasu, zmieniały się warunki istnienia i działalności 
OSP w Radomsku. Utworzona Zawodowa Straż Pożarna stopniowo przejmo-
wała zadania straży ochotniczej. Dziś obie formacje, straż ochotnicza i straż 
zawodowa, stanowią ważny punkt na mapie bezpieczeństwa mieszkańców 
miasta i powiatu, a tym samym wzajemnie się wspierają i uzupełniają.

Niewiele radomszczańskich organizacji może pochwalić się 140-letnią 
historią, wypełnioną rzetelnymi działaniami społecznymi na rzecz miesz-
kańców i dla rozwoju miasta. Pamiętajmy o tym! Zwłaszcza dziś, gdy zasady 
i wartości kultywowane przez strażaków-ochotników wydają się być nieste-
ty jakby „nie na czasie”.

Orkiestra OSP w Radomsku, 1907 r.
Siedzą od lewej: trzeci Józef Kozakiewicz, piąty Jan Kwec

Stoją w drugim rzędzie: drugi Józef Kaliszczak, piąty Stanisław Mazanek,
szósty Teodor Kopiec, siódmy Jan Antoni Górka, Roman Fijałkowski - sygnalista (z trąbką)
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Defilada strażaków - dwudziestolecie międzywojenne

Ćwiczenia na wspinalni - okres drugiej wojny światowej

Oddział żeński OSP Radomsko - lata 30. XX w.

Samochód pożarniczy OSP w Radomsku - okres drugiej wojny światowej

Obchody Tygodnia Ochrony Przeciwpożarowej  
- druh Wróbel podczas akcji przypinania znaczka okolicznościowego - lata 70. XX w.

Zarząd i sztab Ochotniczej Straży Ogniowej - 1881 r.
od lewej siedzą: J. Kwapiszewski, F. Fabiani, dr J. Kulski, K Soczołowski, H. Kuczyński

stoją: S. Malewski, K. Bem, A. Jamroziński, H. Kropiwko, Szemler, Skalski, Lewi,  
A. Wtorkiewicz i Domański

Strażacy OSP Radomsko ze sztandarem - wrzesień 1989 r. od lewej: Stefan  
Stępień, Jan Kuc (sztandarowy), Mieczysław Puławski i Mieczysław Mielczarek
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działalność na pracy społecznej. Posiada swoje symbole w postaci: hymnu, 
znaku i flagi organizacyjnej, statutu, a zrzeszone w nim Ochotnicze Straże 
Pożarne mają swoje sztandary, pieczęcie, mundury, dystynkcje i odznaki.

Celem Związku OSP RP jest m.in.: działanie na rzecz ochrony życia, 
zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożenia-
mi ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami, np. wypadkami, 
awariami, katastrofami; działanie na rzecz ochrony środowiska; rozwijanie 
i upowszechnianie działalności kulturalnej oraz sportu; rozwijanie pożar-
niczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży; wykonywanie zadań 
z zakresu ochrony przeciwpożarowej zleconych przez organy administra-
cji publicznej; informowanie o występujących zagrożeniach pożarniczych  
i innych zagrożeniach miejscowych oraz sposobach im zapobiegania; orga-
nizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży.

Powyższe cele realizowane są przez: współdziałanie z Państwową 
Strażą Pożarną, organami administracji publicznej oraz innymi podmio-
tami; udzielanie pomocy OSP w wyposażeniu w sprzęt, zaopatrywanie  
w mundury, odznaki i dystynkcje oraz organizowanie szkoleń; gromadze-
nie środków finansowych; zapewnienie doradztwa prawnego w zakresie 
funkcjonowania OSP; mobilizowanie społeczeństwa do udziału w realiza-
cji zadań ochrony przeciwpożarowej; inicjowanie i organizowanie imprez 
sportowych oraz przeglądów dorobku amatorskiego ruchu artystyczne-
go OSP; prowadzenie działalności wydawniczej, organizowanie wystaw, 
udzielanie pomocy w gromadzeniu eksponatów muzealnych; przedstawia-
nie organom administracji publicznej wniosków dotyczących doskonalenia 
stanu ochrony przeciwpożarowej; popieranie wynalazczości i racjonaliza-
cji w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej.

Władze Związku OSP RP dzielą się na władze naczelne: Zjazd Krajowy, 
Zarząd Główny ZOSP RP, Prezydium ZG ZOSP RP, Główna Komisja Rewi-
zyjna i Główny Sąd Honorowy, Zarząd Wykonawczy Związku OSP RP oraz 
władze oddziałów: wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Prezesem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej jest Druh WALDEMAR PAWLAK.

Na terenie województwa łódzkiego działa Oddział Wojewódzki Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Na terenie powiatu radomszczańskiego działa Zarząd Oddziału Powiato-
wego ZOSP RP w Radomsku, na czele którego stoi Prezes Druh Henryk Czubaj.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
Jest to ogólnopolskie, samorządne stowarzyszenie, które zrzesza Ochot-

nicze Straże Pożarne z terenu całego kraju i inne osoby prawne w celu repre-
zentowania ich interesów oraz propagowania i realizacji celów statutowych. 
Związek jest kontynuatorem tradycji ruchu strażackiego wyrażających się  
w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służeniu Ojczyźnie.

Pierwsze wzmianki o zorganizowanym ratownictwie ogniowym na zie-
miach polskich pochodzą z okresu średniowiecza. Z biegiem stuleci władze 
miejskie przywiązywały coraz więcej uwagi do wyposażenia w sprzęt prze-
ciwpożarowy i do zadań związanych z prewencją.

W latach sześćdziesiątych XIX wieku organizacje przeciwpożarowe zaczę-
ły powstawać niezależnie we wszystkich zaborach, w 1875 roku we Lwowie 
odbył się I Krajowy Zjazd Strażacki, na którym powołany zostaje Krajowy Zwią-
zek Ochotniczych Straży Pożarnych Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim 
Księstwem Krakowskim. W roku 1880 powstał Pomorski Związek Prowincjo-
nalnych Straży Pożarnych, natomiast w 1916 roku powstał w Warszawie Ogól-
nokrajowy Zjazd Straży Ogniowych, na którym powołano Związek Floriański.

W latach I wojny światowej strażacy wszystkich zaborów walczyli  
o niepodległość w szeregach Polskiej Organizacji Wojskowej, w Powstaniu 
Wielkopolskim oraz w Powstaniach Śląskich. W listopadzie 1918 roku ak-
tywnie uczestniczyli w rozbrajaniu garnizonów niemieckich i austriackich. 

W dniach 8 - 9 września 1921 roku Związki strażackie działające pod 
zaborami połączyły się w jeden i przyjęły nazwę Główny Związek Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Lata II wojny to walka na wszystkich frontach. W grudniu 1939 roku 
utworzona zostaje strażacka organizacja konspiracyjna „Skała”, która w 1943 
roku weszła w skład Korpusu Bezpieczeństwa. W latach 1939-1945 tysiące 
strażaków poległo w szeregach Wojska Polskiego i organizacji podziemnych.

W 1949 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie o rozwiązaniu 
Związku, natomiast w grudniu 1956 roku Związek OSP został reaktywowany.

W kwietniu 1992 roku podczas IX Zjazdu Krajowego przyjęto nazwę 
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

X Zjazd Krajowy Związku OSP RP w czerwcu 1997 roku przyjął program 
działania na przełom tysiąclecia - lata 1997-2002, a Nadzwyczajny Zjazd 
Krajowy w październiku 1999 roku przyjął statut dostosowujący strukturę 
Związku OSP RP do nowego wówczas podziału administracyjnego kraju.

Obecnie Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej jest kontynuatorem chlubnych tradycji floriańskiego ruchu strażac-
kiego na ziemiach polskich, ruchu strażackiego krzewiącego ideę niesienia 
bezinteresownej pomocy ludziom i służenia Bogu i Ojczyźnie. Opiera swą 
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W dniu 2 lipca 2007 roku w strażnicy Powiatowej Straży Pożarnej 
w Radomsku odbyła się podwójna uroczystość: pożegnania starego i powita-
nia nowego komendanta; st. bryg. Zbigniew Jędrzejczyk po 30 latach służby 
odszedł na emeryturę, a jego obowiązki z rąk Komendanta Wojewódzkiego 
st. bryg. Andrzeja Witkowskiego przejął - mł. bryg. Marek Jankowski.

W związku z powołaniem Komendanta Powiatowego PSP w Radom-
sku - st. bryg. mgr inż. Marka Jankowskiego na stanowisko Zastępcy Łódz-
kiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, 
w dniu 1 marca 2018 roku odbyło się wręczenie aktu powołania bryg. 
mgr. inż. Mariusza Wojcieszko na stanowisko Komendanta Powiatowego 
PSP w Radomsku. 

Zawodowa Straż Pożarna 
W lutym 1950 roku przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 

w Radomsku zorganizowana została Powiatowa Komenda Straży Pożarnych. 
Siedzibą jej był początkowo budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki, 
a następnie od 1952 roku pomieszczenia budynku MRN (obecnie budynek 
Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego w Radomsku).Obsadę osobową 
Komendy stanowiło czterech pracowników łącznie z Komendantem Powia-
towym Straży Pożarnych, które to stanowisko wówczas zajmował ppor. Józef 
Knapik.

Jednostką interwencyjną do prowadzenia działalności ratowniczo-ga-
śniczej na terenie powiatu było Pogotowie Zawodowe przy OSP w Radom-
sku, którego obsadę osobową na początku stanowiło dwóch kierowców 
i jeden strażak na każdej zmianie, przy systemie służby 24/24. Pozosta-
łą nieetatową obsadę osobową trzech samochodów gaśniczych stanowili 
członkowie czynni Ochotniczej Straży Pożarnej Radomsko.

Zasięg terytorialny Komendy obejmował cały powiat radomszczański 
- jeden z największych wówczas obszarowo w Polsce. Powierzchnia jego 
wynosiła 1 664 km2 a liczba mieszkańców 123 517. W tych warunkach roz-
poczynała pracę Powiatowa Komenda Straży Pożarnych mająca za zadanie 
koordynowanie wszystkich spraw związanych z całokształtem zabezpiecze-
nia przeciwpożarowego i ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu ra-
domszczańskiego.

Państwowa Straż Pożarna 
Trzydzieści lat temu, Sejm RP 24 sierpnia 1991 roku 

uchwalił ustawę o powołaniu Państwowej Straży Pożarnej, 
na mocy której w roku następnym działalność rozpoczę-
ła nowoczesna, zawodowa, umundurowana i wyposażona 
w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, formacja przeznaczona 
do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miej-

scowymi zagrożeniami. Obowiązki Komendanta Rejonowego Państwowej Stra-
ży Pożarnej pełnił w latach 1992-1997 bryg. Zdzisław Cieciura. Od 1998 roku 
na Komendanta Rejonowego PSP został powołany bryg. Jan Komorowski.

Z dniem 1 stycznia 1999 roku po wprowadzeniu reformy administracji 
publicznej kraju PSP rozpoczęła działania w nowym układzie organizacyj-
nym. Została powołana do życia Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Radomsku. 

2 czerwca 2004 roku decyzją Komendanta Wojewódzkiego Państwo-
wej Straży Pożarnej w Łodzi na Komendanta Powiatowego został powołany 
bryg. mgr inż. Zbigniew Jędrzejczyk. 

Dzień strażaka w KP PSP - 2021 r.

Siedziba
Straży

Pożarnej
w Radomsku

- lata 70. XX w.

Współczesne samochody KP PSP w Radomsku
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Miejskie Zawody Sportowo - Pożarnicze 2019 r.Zawody Pożarnicze 1987 r.

Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 
W ramach przygotowania jednostek ochotniczych straży pożarnych do 

działań ratowniczo-gaśniczych oraz sprawdzenia aktualnego stanu ich przy-
gotowania organizowane są zawody sportowo-pożarnicze. Zawody gminne 
przeprowadza się co roku, a ich organizatorem jest Zarząd Oddziału Gmin-
nego ZOSP RP i Komenda Powiatowa (Miejska) PSP przy współudziale sa-
morządu gminnego. Powiatowe odbywają się co 2 lata i są organizowane 

Zawody Pożarnicze - lata 70-te XX w.

przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP i Komendę Powiatową (Miej-
ską) PSP przy współudziale Starostwa Powiatowego oraz samorządów gmin-
nych. Zawody wojewódzkie organizowane są co 4 lata, a ich organizatorem 
jest Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP i Komenda Wojewódzka PSP. 
Zawody sportowo – pożarnicze na szczeblu krajowym odbywają się co 4 
lata, organizatorem ich jest Zarząd Główny ZOSP RP i Komenda Główna 
Państwowej Straży Pożarnej. 

Celem organizacji zawodów sportowo-pożarniczych jednostek OSP jest 
przede wszystkim:
• mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego, zmierzającego do 
skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, 
• ocena stanu wyszkolenia pożarniczego, 
• popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej, 
• przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla. 

Zawody na wszystkich szczeblach 
(gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajo-
we, pucharowe, memoriałowe i inne) roz-
grywane są w 2 konkurencjach:

1) ćwiczenie bojowe,
2) sztafeta pożarnicza 7 x 50 m 
    z przeszkodami. 

7 sierpnia 2017 r.
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Zdjęcia umieszczone na wystawie, zarówno na wydrukach jak i na table-
tach multimedialnych pochodzą ze zbiorów i stanowią własność:

– Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego w Radomsku
– OSP Radomsko
– Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku
– „Fotografi a Ratownicza” Anity Pilarz
– Wiesława Kuca

Film o pojazdach OSP z powiatu radomszczańskiego w 2019 roku 
przygotowany został przez kpt. mgr inż. poż. Marka Jeziorskiego z KP PSP 
w Radomsku

Zaprezentowane na wystawie muzealia, archiwalia, wydawnictwa tema-
tyczne oraz sprzęt strażacki pochodzą ze zbiorów:

– Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego w Radomsku
– OSP Radomsko
– OSP Bogwidzowy
– Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku
– Agnieszki Podolskiej
– Wiesława Kuca i Zofi i Kuc.

Linia czasu pożarnictwa w Radomsku

1881 – powstanie Ochotniczej Straży Ogniowej w Radomsku

1888 – rozbudowa sali strażackiej, początek „Kinemy”

1909 – zdobycie I nagrody na pokazach ratowniczo – sprawnościowych  
       w Częstochowie przez druhów z OSP w Radomsku

1918 – powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej Stobiecko Miejskie 

1921 – powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej Folwarki

1921 – podczas „Zjazdu Strażactwa Polskiego” w Warszawie powstał  
       Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

1929 – zdobycie I nagrody i tytułu Mistrza Polski podczas Wszechsło-
       wiańskiego Zjazdu Związku Straży Pożarnych w Poznaniu

1950 – powstała Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Radomsku 

1955 – powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej Sucha Wieś

1965 – powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej Bogwidzowy 

1981 – jubileusz 100 – lecia OSP Radomsko

1991 – uchwalenie przez Sejm RP ustawy o powołaniu Państwowej
       Straży Pożarnej

1992 – Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
        przyjął nazwę Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczy-
       pospolitej Polskiej 

1999 – powołanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
       w Radomsku 

2021 – jubileusz 140 – lecia OSP Radomsko

       jubileusz 100 – lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
       Rzeczypospolitej Polskiej

       jubileusz 100 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej Folwarki.
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