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Rycerze Floriana
Słowa: Jerzy Skokowski
Muzyka: Bolesław Szulia
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Gdy trzeba - czuwamy po nocach
Czy łuna na niebie nie wschodzi,
W ulewach i rwących potokach - 
Walczymy z żywiołem powodzi.

Bo wszędzie gdzie mienie i życie człowieka
Gotowy potargać na strzępy los zły - 
Śpieszmy z pomocą - bo nie ma co zwlekać -
Rycerze Floriana - To my! ...

Strażacy - druhowie
I z miasta i wsi
Czuwają by człowiek 
Bezpiecznie mógł żyć.
Opatrzność nam sprzyja, więc raźniej - 
Nieść pomoc, na którą ktoś czeka.
Strażacy potrafią odważnie
Przygarnąć do serca człowieka

Umiemy żyć jasno, z honorem i dumnie,
ożywiać marzenia i spełniać swe sny.
Więc Trzeba świat kochać i strzec go rozumnie - 
Rycerze Floriana - to my !

Strażacy - druhowie
I z miasta i wsi
Czuwają by człowiek 
Bezpiecznie mógł żyć.

Hymn Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
przyjęty Uchwałą Zarządu Głównego Związku dnia 27 października 2000 r.

Hymn Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
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Szanowni Państwo,
Druhny i Druhowie Strażacy,

zapraszam do zapoznania się z pamiątkowym wydawnictwem poświęconym wągrowieckiemu 
pożarnictwu i dziejom Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Jubileusz 150-lecia powstania w naszym mieście straży ochotniczej przypada w roku 100-lecia 
Odzyskania Niepodległości i odrodzenia państwowości polskiej. Oba te wydarzenia posiadają wiele 
wątków wspólnych. Pamiętamy, że strażacy należeli do niezwykle aktywnych działaczy niepodle-
głościowych i byli uczestnikami Powstania Wielkopolskiego. Nie jest też przypadkiem, że pierwszy 
komendant wągrowieckiej OSP w odradzającej się Polsce, był jednocześnie dowódcą miejscowej 
Straży Ludowej. Zwraca uwagę fakt, że do tejże formacji, według odgórnych zarządzeń, miały być 
przyjmowane jedynie osoby  o nieposzlakowanej opinii i cieszące się dużym zaufaniem społecznym. 
Bez wątpienia przed stu laty strażacy do takich osób należeli i do dziś nie uległo to zmianie.

Warto podkreślić, że wągrowiecka straż ochotnicza należy do najstarszych w Wielkopolsce. 
Od 150. lat strażacy chronią dobytek i życie mieszkańców przed zagrożeniami a za ofiarną służbę 
należy im się hołd wdzięczności.

Powodem do dumy są kultywowane przez półtora stulecia tradycje, pielęgnowane przez 
kolejne pokolenia wągrowieckich strażaków. Stanowią one ważny fragment dziejów Wągrowca. 
W tej tradycji zawarte są najlepsze wzorce postępowania i przykłady bezkompromisowego 
zaangażowania dla dobra wspólnoty i pomyślności miasta. Naszym zadaniem jest aby te wartości 
zachowywać – zarówno w teraźniejszości, jak i dla przyszłości.

         Krzysztof Poszwa
          

            Burmistrz Miasta Wągrowca

BuRMiStRZ MiaSta WągRoWca
KRZySZtOf POSZWA
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Wstęp

Miasta charakteryzują się dużą koncentracją zabudowy i zawsze były szczególnie narażone 
na niszczycielskie działanie ognia. Straże pożarne pojawiły się jednak w nowożytnych miastach 
europejskich dopiero w XVIII wieku. Pierwsze takie jednostki zostały powołane przez towarzystwa 
ubezpieczeniowe w Anglii. Swoją straż (korpus pompierów) posiadał też Paryż (w 1716 roku). 
Inne europejskie miasta powoływały własne straże pożarne przeważnie dopiero w XIX wieku. 
Wśród nich warto wyróżnić Warszawę, w której „batalion ogniowy” zorganizowano podczas 
powstania listopadowego w 1831 roku. Jedną z najwcześniej powołanych ochotniczych straży 
pożarnych miał Poznań. W latach 60. XIX wieku przystąpiono w Wielkopolsce do gruntownej re-
formy pożarnictwa. Wprowadzone wówczas zarządzenia i nowe formy organizacji służb strażackich, 
wpłynęły mobilizująco na mieszkańców Wągrowca, którzy podjęli inicjatywę powołania własnej 
ochotniczej straży.

Straż ochotnicza powstała w Wągrowcu 150 lat temu, w 1868 roku. Był to zasadniczy moment 
w kształtowaniu wągrowieckiej tradycji pożarniczej . Drugi ważny przełom wyznaczają wydarzenia 
1918 roku, związane z odzyskaniem niepodległości oraz okres odbudowy polskiej państwowości. 
Znakomitą pamiątką tamtych czasów jest sztandar ufundowany w 1923 roku, do dziś zachowany 
w zbiorach Izby tradycji Pożarnictwa OSP w Wągrowcu (w publikacji poświęciliśmy sztandarowi osob-
ny podrozdział). Po okresie okupacji niemieckiej, w 1945 roku, podjęto próbę odbudowy wągro-
wieckiej straży pożarnej. Nie było to łatwe w okoliczności strat wojennych i w zmienionej sytuacji 
politycznej. Narzucono wówczas ograniczenia co do bezpośredniej kontynuacji tradycji sformuło-
wanej w okresie międzywojennym. Dotyczyło to m.in. stosowania dawnych symboli i haseł stra-
żackich. Zachowana została natomiast idea „posługi” strażaków-ochotników oraz charakter ich 
zobowiązań wobec lokalnej społeczności. Prócz prowadzenia działalności ratowniczej, strażacy 
niezmiennie odgrywali bardzo poważną rolę w życiu społecznym i kulturalnym miasta. Wszystkie 
te elementy składają się na tradycję wągrowieckiego pożarnictwa.

* * *
Niniejsza publikacja powstała w okoliczności jubileuszu 150-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Wągrowcu. Z założenia jest to zbiór popularyzatorskich szkiców, skupiających się na wybranych 
wątkach z dziejów lokalnego pożarnictwa. Wągrowiecka straż pożarna niewątpliwie zasługuje na 
bardziej gruntowne opracowanie. Mam nadzieję, że przedstawiony przyczynek – pamiątka 150-lecia 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wągrowcu – okaże się pomocny w przygotowaniu strażackiej monografii.

              Marcin Moeglich 
            Muzeum Regionalne w Wągrowcu
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Grupa strażaków na rynku w Wągrowcu, 1947 r. 
(ze zbiorów Izby Tradycji Pożarnictwa OSP w Wągrowcu).
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Wielkie pożary 
i inne klęski w Wągrowcu

(wybór zdarzeń)

1511 r. – pożar miasta

1515 r. – „morowe powietrze” - epidemia (umiera 500 mieszczan)

1525 r. – pożar miasta

1538 r. – spaliło się 150 domów, młyny i browary

1572 r. – „morowe powietrze” – epidemia dżumy

1658 r. - epidemia

1709/1710 r. – „morowe powietrze” - wielka epidemia dżumy

1736 r. – powódź 

1737 r. – huragan

1738 r. – pożar miasta

1746 r. – pożar ratusza i 30 domów

1747 r. – pożar klasztoru i browaru

1783 r. – spłonęło 50% zabudowy miasta

1826 r. – pożar domu dla ubogich

1847 r. – epidemia cholery

1866 r. – epidemia cholery

1937 r. - pożar zakładu Młyny i tartaki Wągrowieckie

1939 r. – pożar ratusza i innych budynków (w wyniku działań wojennych)

1945 r. – pożar kościoła i klasztoru pocysterskiego

1964 r. – pożar młyna (łuszczarnia)

1969 r. – pożar szpitala

2002 r. - pożar starej parowozowni

2012 r. – pożar marketu „Bricomarche”

Klęski żywiołowe - kalendarium
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Św. Florian – patron strażaków

Święty Florian na polichromii w Kaplicy Różańcowej w kościele farnym 
pw. św. Jakuba Apostoła w Wągrowcu - XVI wiek, fot. Rafał Różak

Święty florian z Lauriacum był żołnie-
rzem rzymskim w czasach cesarza Diokle-
cjana. W okresie prześladowania chrześcijan 
św. florian, wraz z czterdziestoma żołnierza-
mi, odmówił wyrzeczenia się wiary i złożenia 
ofiary bogom. Został za to poddany chłoście 
i torturom a w końcu uwiązano mu kamień do 
szyi i utopiono w rzece Enns (dzisiejsza Au-
stria). Według tradycji hagiograficznej, doszło 
do tego 4 maja 304 roku. 

W 1184 roku część relikwii św. floria-
na sprowadzono do Krakowa. Było to w cza-

sach, gdy na tronie krakowskim zasiadał ksią-
żę Kazimierz Sprawiedliwy, który postano-
wił zapewnić Polsce orędownictwo w niebie 
w osobie jakiegoś świętego. Misję „wybrania” 
odpowiedniego patrona powierzył biskupo-
wi Gedeonowi. Jak później mawiano, biskup 
Gedeon miał udać się w tym celu do Rzymu, 
gdzie od papieża uzyskał zgodę na podjęcie 
poszukiwań w jednym z rzymskich grobow-
ców. Gdy zszedł do podziemnej krypty i zoba-
czył liczne, złożone w tym miejscu szczątki, 
nie mógł podjąć decyzji, które zabrać do Kra-
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Jedno z najbardziej popularnych wyobrażeń ikonogra-
ficznych św. Floriana (wg. widokówki okolicznościowej 
z XX wieku).

kowa. W tym momencie duchowny miał 
usłyszeć głos św. floriana. W ten spo-
sób zadecydowano o  translacji Jego 
relikwii do Polski.

Ku czci świętego floriana wysta-
wiono na krakowskim Kleparzu oka-
załą świątynię. Kiedy w 1528 roku po-
żar zniszczył tę część miasta, ocalał 
jedynie Jego kościół. Odtąd zaczęto 
św. floriana czcić w całej Polsce jako 
patrona podczas klęsk pożaru. Od te-
go też czasu Święty przedstawiany jest 
z naczyniem wypełnionym wodą, któ-
rą gasi płonący budynek. W takiej po-
staci występuje również na malowidle 
w Kaplicy Różańcowej w wągrowieckim 
kościele farnym. Warto zwrócić uwa-
gę, że polichromia z wągrowieckiej ka-
plicy powstała pod koniec XVI wieku, 
więc możemy poszczycić się jednym 
z wcześniejszych tego typu wyobrażeń 

ikonograficznych. Na naszym malowidle 
przedstawiono św. floriana w stroju przypo-
minającym szatę książęcą, co jest rzadkim 
motywem ikonograficznym.

W katolickiej ikonografii św. florian 
przedstawiany jest najczęściej jako gaszą-
cy pożar żołnierz rzymski. Oprócz naczynia 
z wodą Jego atrybutami są:  kamień młyński 
u szyi, kolczuga, krzyż, chorągiew, czerwony 
i biały krzyż, miecz, palma męczeńska, pło-
nący dom, orzeł, tarcza, zbroja.

Święty florian jest patronem strażaków 
oraz hutników, garncarzy, piekarzy, kominia-
rzy. Jako patron strażaków zyskał wielką po-
pularność w XIX wieku, w dobie kształtowania 
się nowożytnych służb pożarowych. W okre-
sie zaborów pierwszych polskich strażaków 
nazywano „Rycerzami Świętego floriana” 
lub „florianami”. Do tej tradycji odwoływał się 
w 1929 roku proboszcz parafii farnej ksiądz 
Władysław Wróblewski, który z okazji 60-le-
cia OSP, życzył strażakom: „Niechaj św. flor-
jan, patron straży pożarnej, ma was w świętej 
opiece, nich wasze siły wzmacnia, potęgu-
je ofiarność i sprawność w służbie dla dobra 
społeczeństwa i kraju, ażebyście – straża-
cy – byli wzorem i przykładem szlachetnego 
czynu, ofiarnej pracy i karności, wzorem dla 
społeczeństwa, podporą nękanej katastrofa-
mi ludzkości”.

Św. Florian – patron strażaków
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Linoryt autorstwa Ignacego Boruckiego „Pożar klasztoru w Wągrowcu” 
(ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Wągrowcu).

Najstarsza część Wągrowca jest położona na naturalnej wyspie, pomiędzy ramionami rzek Wełny i Nielby. Miasto 
zostało w tym miejscu założone przez cystersów z klasztoru w Łeknie. Nazwa Wągrowiec po raz pierwszy została od-
notowana 22 grudnia 1381 roku. Kilkanaście lat później król Władysław Jagiełło zatwierdził prawo do organizowania 
na wągrowieckim rynku cotygodniowych targów oraz dwudniowych, corocznych jarmarków, odbywających się w dniu 
patrona miasta, św. Jakuba Apostoła.

Zasadnicze znaczenie dla dalszego rozwoju miasta miało przeniesienie do Wągrowca siedziby klasztoru cystersów. 
Długotrwały proces translokacji klasztoru został zapoczątkowany w ostatniej dekadzie XIV wieku i trwał ponad sto lat. 
W tym czasie miasto stopniowo rozwijało się demograficznie, urbanistycznie i gospodarczo. W XVI wieku powstał nowy, 
murowany kościół farny, który w późnogotyckiej formie zachował się do dnia dzisiejszego. W okresie prosperity działało 
w Wągrowcu kilkanaście cechów rzemieślniczych. O wykształcenie synów zamożniejszych mieszczan dbali cystersi, 
prowadzący szkołę dla chłopców. Jej wychowankiem był między innymi ks. Jakub Wujek, którego wielkim dokonaniem 
był przekład Pisma Świętego na język polski.

Od połowy XVII wieku coraz częściej Wągrowiec nawiedzały klęski żywiołowe. Miasto kilkakrotnie ulegało zniszczeniu 
w wyniku pożarów, odnotowano powtarzające się powodzie i nawroty epidemii, tzw. „morowego powietrza”. Jednym 
z symptomów upadku miasta były liczne procesy o czary, w wyniku których co najmniej 36 osób skazano na śmierć.

W 1793 roku, w wyniku rozbiorów Polski, Wągrowiec znalazł się w granicach państwa pruskiego. W tym czasie miasto 
liczyło zaledwie 612 mieszkańców. Po przeprowadzeniu konfiskaty dóbr klasztornych nowym właścicielem miasta 
został król pruski.

Wągrowiec w „czasach cysterskich” (XiV-XViii wiek)
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Pożary były w dawnym Wągrowcu jednym z najpoważniej-
szych zagrożeń. Niszczycielska moc ognia wielokrotnie prowa-
dziła do spustoszenia miasta, pozbawiając mieszkańców mienia 
i zagrażając ich życiu. Groźba wielkich pożarów była w tamtych 
czasach duża, co w znacznej mierze wynikało z charakteru za-
budowy miejskiej; wszakże aż do XIX wieku podstawowym bu-
dulcem było drewno i niemal wszystkie domy w Wągrowcu mia-
ły konstrukcję szachulcową. Poszycie dachowe wykonywano 
z trzciny lub – w bardziej zamożnych domostwach – kryto drew-
nianym gontem. W tej sytuacji wzniecenie choćby niewielkiego 
pożaru powodowało, że ogień prędko ogarniał sąsiadujące ze so-
bą domy. W dawnym Wągrowcu niejednokrotnie płonęły całe uli-
ce a zdarzało się, że zniszczeniu ulegało niemal całe miasto.

Celowe podpalenia należały do przypadków wyjątkowych 
i odosobnionych. Za taki postępek obwinionemu groziła surowa 
kara: podpalaczy zazwyczaj skazywano na śmierć. Mimo wszyst-
ko znamy przypadki ryzykantów - podpalaczy. Przykładem jest 
zdarzenie z 1529 roku, gdy w Święto Zesłania Ducha Świętego 
rynek miasta Wągrowca został podpalony przez pewnego cieślę, 
który prawdopodobnie chciał w ten sposób poprawić koniunkturę 
na oferowane przez siebie usługi.

W każdym budynku znajdowały się urządzenia ogniowe: 
piece kaflowe, kominkowe i chlebowe. Urządzenia te służyły 
zarówno potrzebom kuchennym, grzewczym, jak i produkcyj-
nym. Poza tym niemal wszyscy ówcześni rzemieślnicy wągro-
wieccy wykorzystywali ogień w swojej codziennej pracy: garn-
carze – do wypału naczyń, piwowarzy – w produkcji napojów, 
piekarze – do wypieku chleba itd. W mieście istniały obok siebie 
kuźnie, gorzelnie, browary i piekarnie. 

Fragmenty kafli pieców z XVI-XIX wieku, odnalezione w trakcie badań archeologicznych w Wągrowcu, 
fot. M. Krzepkowski (zbiory Muzeum Regionalnego w Wągrowcu). 

Z dziejów pożarnictwa 
wągrowieckiego 
w „czasach cysterskich” 
(i Rzeczpospolita)

Z dziejów pożarnictwa wągrowieckiego
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Domy mieszkalne bezpośrednio sąsia-
dowały z budynkami gospodarczymi, umiesz-
czonymi na zapleczu działek miejskich. Były to 
konstrukcje drewniane, wypełnione różnego ro-
dzaju materiałami podatnymi na działanie ognia. 
Na przedmieściach usytuowane były stodoły 
wypełnione słomą i sianem. 

Do najważniejszych elementów kon-
strukcyjnych budynków należał komin. Musiał 
on być zbudowany z najwyższą starannością 
i z użyciem odpowiedniego, ogniotrwałego 
budulca, więc przewód kominowy w całości 
wykonywano z cegieł i gliny. Rzemieślnika-
mi, którzy trudnili się budowaniem kominów 
i pieców, byli przede wszystkim zdunowie. Na-
wet najsolidniej wykonane urządzenia ognio-
we ulegają jednak z upływem czasu zużyciu 
i uszkodzeniom. Jeśli ich naprawę podejmo-
wano jedynie doraźnie i przeprowadzano pro-
wizorycznie, zagrożenie wznieceniem pożaru 
wzrastało. W wągrowieckich zapiskach sądo-

wych możemy odnaleźć informacje o ta-
kich nieodpowiedzialnych działaniach, 
jak na przykład łatanie uszkodzonych 
kominów deskami.

Zanim powstały pierwsze ochot-
nicze straże pożarne, bezpieczeństwo 
pożarowe miały zapewnić odpowied-
nie przepisy. Z wągrowieckich ksiąg 
miejskich z XVIII wieku znamy sytuacje, 
w których mieszczanie odpowiadali 
przed miejscowym sądem za uszkodzo-
ne kominy w swoich domach, suszenie 
lnu przy piecu, czy też przechowywanie 
siana na poddaszu. W oparciu o obowią-
zujące wówczas prawo, winnym wymie-

rzano odpowiednią karę, zazwyczaj grzyw-
nę finansową i kilka dni aresztu. Represyjna 
prewencja, chociaż ograniczała liczbę pożarów, 
nie mogła być gwarancją bezpieczeństwa. Sta-
rano się więc ustalić skuteczne metody orga-
nizacji akcji gaśniczych.

Do gaszenia pożarów zobowiązani byli 
wszyscy mieszkańcy, jednak główną rolę w ta-
kich akcjach ogrywali członkowie cechów rze-
mieślniczych. Poszczególne cechy szły więc 
do pożaru w określonym porządku, co znacz-
nie ułatwiało organizację całej akcji. W sta-
tutach cechowych zobowiązywano członków 
do współdziałania w sytuacjach zagrożenia, 
na przykład w jednym z wągrowieckich doku-
mentów zapisano: 

Kiedy starsi mistrzowie któremuś z bra-
ci w jakimkolwiek czasie, w nagłej potrzebie 
miasta lub bractwa, a więc w razie pożaru 
albo pościgu za złodziejem albo dla innych 

Piec piekarniczy na ilustracji 
z „Kodeksu Baltazara Behema”, ok. 1506 r. 
(zbiory Biblioteki Jagiellońskiej).
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konieczności, rozkaże iść lub jechać konno, 
a ów brat (…) odmówił, taki za nieposłuszeń-
stwo przypadnie karze beczki piwa dla brac-
twa (…) i dwie miary wosku.

Dodatkowe zarządzenia zobowiązywały 
do zaopatrzenia domów cechowych w odpo-
wiedni sprzęt gaśniczy, a przede wszystkim 
wiadra i bosaki.

Zarządzenia opata
W zakresie prewencji prze-

ciwpożarowej szereg cennych 
informacji dostarcza edykt 
opata Chryzostoma Benedyk-
ta Gnińskiego  z 1686 roku. Opat 
– występując w roli właściciela 
Wągrowca – dał władzom sa-
morządowym i mieszczaństwu 
następujące wytyczne: 

Rewizja kominów aby czę-
sto bywała i ostrożność około 
ognia. I porządek w każdym ce-
chu aby był do gaszenia ognia, 
jako to: sanie, drybiesy, węborki 
okowane albo też skowane, haki 
i osęki, także i drabie - pod winą 
w dekrecie zamkowym opisaną. 
Dekret ma być na ratuszu przy-
bity, aby go sobie każdy czytał.

W dalszej części precyzo-
wano ten zapis:

Naprzód względem ognia 
aby wszelaka ostrożność wszę-
dzie była i około niego aby czę-
sta rewizja kominów była (…). Aby 
po górach [strychach – przyp. 
M.M.] ogniem nie świecono, lnów 
w piecach domowych nie su-

szono, narzędzia do gaszenia miano i wodę 
przed domem, także drabi tako w cechach ja-
ko i w pospolitych domach. Osobliwie jednak 
cechy aby miały haki i osęki żelazne, węborki 
skórzane lubo też drewniane, byle z żelazny-
mi obręczami.

Pomimo usilnych starań, w kolejnych 
dziesięcioleciach nie uniknięto niszczą-

Z dziejów pożarnictwa wągrowieckiego

Strona tytułowa wągrowieckiej księgi miejskiej, założonej po wielkim 
pożarze w 1746 roku (ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu).
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cych pożarów. Jeszcze w czasach opata Ja-
na Gnińskiego, w kwietniu 1695 roku, w do-
brach klasztornych spłonęło kilkadziesiąt 
budynków. Opat – właściciel miasta – nie 
dysponując odpowiednimi środkami finan-
sowymi, dla ulżenia doli poszkodowanych 
zwrócił się do swojej siostry o przysłanie do 
Wągrowca znacznego ładunku zboża, gdyż 
mieszkańcom groził głód. Prosząc o wsparcie 
opat pisał:

Pogorzało siedemdziesiąt dwa domów, 
od brata nic wycisnąć nie mogę… Pogorzelcy 
unoszą ręce do nieba, żeby z głodu nie po-
umierali – ja nie mam chleba [żeby] im dać.

Pożary i odbudowa zniszczeń
Epidemie, klęska nieurodzaju, powódź 

i pożary doprowadziły w XVIII wieku miasto do 
ruiny. W 1736 roku wągrowczanie zmagali się 
z powodzią - po ustąpieniu wód nastał okres 
nieurodzaju i zapanowała drożyzna. W stycz-
niu 1737 roku szalała nad miastem gwałtow-
na wichura, niszcząc wiele budynków. Zima 
1739/1740 roku była niezwykle ostra i ziemia 
pozostawała skuta lodem od listopada do 
maja. Z kolei latem 1740 roku spadły ulewne 
deszcze. O skali zniszczeń i tragicznym sta-
nie miasta świadczy opis Wągrowca z 1739 
roku, sporządzony przez przeora klaszto-
ru. Większość domów w Wągrowcu było albo 

Linoryt autorstwa Ignacego Boruckiego „Wielki pożar Wągrowca w r. 1746” 
(ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Wągrowcu).
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w ruinie, albo całkowicie zniszczonych przez 
pożar. tylko w kilku punktach miasta można 
było spotkać, pozostałych pośród zgliszczy, 
nielicznych mieszkańców. Z uwagi na wiel-

kość zniszczeń i kompletny upadek miasta, 
Wągrowiec na dziesięć lat zwolniono od pła-
cenia podatków. Liczono na to, że sprzyjające 
okoliczności przyczynią się do powrotu daw-

nych mieszczan i odbudowy domów. 
W kolejnych latach akcja odbudo-
wy postępowała jednak bardzo 
mozolnie, natrafiając na kolejne 
przeszkody.

Już kilka lat później po-
żar ponownie zniszczył miasto. 
W księdze miejskiej z 1746 roku 
odnotowano, że w dniu Bożego 
Ciała ogień objął budynki „ca-
łego nowego miasta” (nowym 
miastem nazywano Rynek i je-
go otoczenie). Spłonęło wtedy 
przeszło 30 budynków, czyli co 
najmniej czwarta część zabu-
dowy miasta. Spalił się rów-
nież ratusz, którego już nigdy 
nie zdołano odbudować w tym 
samym miejscu (na Rynku). 
Rok później, w święto Wniebo-
wstąpienia Pańskiego, spalił się 
klasztor i jego zabudowania go-
spodarcze. 

Po wszystkich tych kata-
strofach po raz kolejny podję-
to trud odbudowy, jednak wie-
lu mieszkańców zadecydowa-
ło o opuszczeniu Wągrowca na 
zawsze. W 1749 roku wydano 
w imieniu opata edykt, w którym 

oznajmiono, że jeśli sukcesorzy 
zniszczonych domów nie powrócą do Wą-
growca, wówczas ich majątek zostanie prze-
kazany przez opata w ręce nowych właścicieli. 

Z dziejów pożarnictwa wągrowieckiego

Pierwsza strona edyktu ogłoszonego dla Wągrowca 
w 1749 roku przez księdza Franciszka Wolińskiego, repre-
zentującego opata wągrowieckich cystersów (ze zbiorów 
Archiwum Państwowego w Poznaniu].
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Panorama Wągrowca z XIX wieku 
(ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Wągrowcu).

W wyniku II rozbioru Polski (1793 rok) Wągrowiec znalazł się w granicach państwa pruskiego. Dotychczasowy właściciel 
– opat klasztoru cystersów – utracił miasto, które wraz z okolicznymi wsiami przeszło na własność króla Prus. Wągro-
wiec był w tym czasie pogrążony w głębokim kryzysie a jego stan przedstawiał się źle: w 111 istniejących budynkach do-
liczono się niewiele ponad 600 mieszkańców. tylko jeden dom kryty był łupkiem, 64 gontem i aż 46 słomą. Poważnym 
problemem była mała liczba studni z których czerpano wodę podczas pożarów. 

Na początku XIX wieku dostrzegano jednak perspektywę rozwoju miasta. Już kilka lat wcześniej władze pru-
skie porzuciły pierwotnie przyjęty plan odebrania Wągrowcowi praw miejskich, wprowadzając w to miejsce koncepcję 
wspierania jego rozwoju. Miasto miało stać się jednym z głównych w tej części Wielkopolski punktów oparcia dla nowej, 
pruskiej administracji, dlatego też ustanowiono tutaj siedzibę landrata (starosty). 

W latach 1807-1815 Wągrowiec znalazł się w granicach Księstwa Warszawskiego. Po klęsce i upadku Napoleona, 
przywrócono na tych ziemiach władzę pruską. W kolejnych dziesięcioleciach miasto stopniowo odzyskiwało swoje 
znaczenie i umacniało się gospodarczo. Liczba ludności stopniowo wzrastała, osiągając w połowie wieku blisko 2500 
mieszkańców. Pod zabudową ponownie znalazły się place, które od wielu dziesięcioleci pozostawały opuszczone.

Wągrowiec w pierwszej połowie XiX wieku
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Nasilające się w XIX wieku zagęszcze-
nie zabudowy miejskiej, wiązało się ze wzro-
stem zagrożenia pożarowego. Akcje gaśnicze 
prowadzone w tym okresie miały przebieg 
podobny do tych z wcześniejszego okresu 
a ich skuteczność zależała od zaangażowa-
nia mieszkańców i dostępu do urządzeń ga-
śniczych (podstawowymi sprzętami wciąż były 
wiadra, bosaki i ręczne sikawy). Zarządzenia 
przeciwpożarowe w pewnym stopniu ograni-
czały liczbę pożarów, jednak ogień wciąż nale-
żał do najpoważniejszych zagrożeń życia i ma-
jątku mieszczan. Dla ulżenia doli pogorzelców 
wprowadzono na początku XIX wieku ubez-
pieczenia „od ognia”.

ubezpieczenia „od ognia”

W 1803 roku król pruski fryderyk Wil-
helm podpisał ustawę, na podstawie któ-
rej powołano towarzystwo Ogniowe dla Miast 
w Prusach Południowych. Zadaniem towa-
rzystwa było „wspólne ponoszenie szkód 
z ognia pochodzących, niemniej ze wzglę-
du na utrzymanie dobrego bytu i sposobu 
życia mieszkańców miast: zabezpieczenia 
ich własności i pewne a śpieszne wykonać 
się mające wystawienie na nowo ich bu-
dynków całkiem przez pożar zniszczonych 
lub uszkodzonych pożarem”. Ubezpiecze-
nie budynków było obowiązkowe a ściąganie 
składek odbywało się w trybie administracyj-
nym. W publikowanym w 1817 roku „Obwiesz-

czeniu tyczącym się towarzystwa ogniowego” 
podano, że w latach 1816-1817 „…wielokrotne, 
a po części bardzo znaczne pożary prowin-
cję tutejszą dotknęły, potrzeba zatem wy-
maga rozpisania nowych składek na rzecz 
towarzystwa ogniowego w Wielkim Księ-
stwie Poznańskim”. Składki ubezpieczenio-
we podniesiono, gdyż liczne pożary i spo-
wodowane przez nie zniszczenia, okazały 
się zbyt wielkie w stosunku do możliwości 
wypłaty odszkodowań. Ustalono, że w mia-
stach ubezpieczenie domów drewnianych 
będzie bardziej kosztowne w stosunku do 
stawki wyznaczonej dla właścicieli domów 
murowanych. Wprowadzone zasady miały 
nakłonić właścicieli do inwestowania w bu-
dowę domów murowanych, bardziej odpor-
nych na działanie ognia. Oczywiście nie każ-
dy mógł sprostać takiemu wyzwaniu finanso-
wemu i przebudowa postępowała stopniowo, 
przez kolejne dziesięciolecia.

Wykres liczby ludności Wągrowca w latach 1790-1930.

Pożary w Wągrowcu przed powstaniem straży ochotniczej 

Pożary w Wągrowcu 
przed powstaniem 
straży ochotniczej (XiX wiek)
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W późniejszym okresie zasady ubez-
pieczeń od pożarów stopniowo modyfiko-
wano, jednak poważny przełom w tym za-
kresie nastąpił dopiero w 1864 roku, gdy 
zniesiono monopol towarzystwa, otwierając 

drogę do powstawania publicznych i pry-
watnych zakładów ubezpieczeń. Odegra-
ły one ważną rolę w procesie powstawania 
ochotniczych straży pożarnych w zaborze 
pruskim.

Fragment dokumentu fundacyj-
nego figury św. Wawrzyńca na wą-
growieckim rynku (zbiory Muzeum 
Regionalnego w Wągrowcu).

Figura świętego Wawrzyńca na wągrowieckim rynku 
– fundowana w 1843 lub 1844 roku, zburzona w okresie 
okupacji niemieckiej 1939-1945 (kserokopia w zbiorach 
Muzeum Regionalnego w Wągrowcu).

Stałe zagrożenie pożarami powodo-
wało, że wśród katolików umacniał się kult 
świętych patronujących walce z żywio-
łami. Należał do nich święty Wawrzyniec, 
któremu poświęcono figurę wzniesioną 
na wągrowieckim rynku w 1843 lub 1844 
roku. W akcie fundacyjnym mieszkań-
cy kierowali do świętego patrona prośbę: 
„abyśmy od pożaru wiecznego i docze-
snego wolnymi zostali”. Kilka dziesięciole-
ci później, po utworzeniu ochotniczej stra-
ży pożarnej, silniej niż dotychczas utożsa-
miono w Wągrowcu z pożarnictwem pa-
trona strażaków – świętego floriana.
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Brak sprzętu i doświadczenia
Wprowadzenie nowych przepisów ubez-

pieczeniowych było jedynie małym krokiem 
w kierunku zabezpieczenia miasta przed ko-
lejnymi pożarami. Wciąż poważnym proble-
mem była sprawna koordynacja akcji ga-
śniczych i brak specjalistycznego wyposa-
żenia. Przede wszystkim jednak doskwierał 
brak dobrze przeszkolonej i zorganizowanej 
służby przeciwpożarowej. Dla zilustrowa-
nia tych problemów, warto przywołać opis 
przebiegu akcji z 1826 roku, kiedy to ogień 
zniszczył osiem domów i budynek szkoły 
żydowskiej1. Z opublikowanej w prasie re-
lacji jednoznacznie wynika, że w obliczu 
prędko rozprzestrzeniającego się ognia wą-
growczanie – pomimo wykazywanego po-
święcenia – byli niemalże bezradni. W akcji 
gaśniczej wyróżnili się mieszczanie Wyszo-
mirski i cieśla fryderyk Kossman, którzy – 
jak podano w gazecie - „dystyngowali się 
chwalebnie przy gaszeniu ognia przezor-
nym rozporządzeniem i wielką czynnością. 
Przez to nabyli słuszne prawo do podzięko-
wania swych współobywateli i do publicz-
nego uznania ich patriotycznego sposobu 
myślenia” . Opanowanie tego pożaru by-
ło możliwe jednak przede wszystkim dzięki 
wsparciu udzielonemu z Rąbczyna i Rgielska, 
skąd spiesznie przybyły konne zaprzęgi z si-
kawkami i załogami.

Przykładem bezradności mieszkańców 
wobec ognia jest pożar zabudowań folwarcz-
nych na przedmieściu Wągrowca. Wśród 
zniszczonych budynków był nie tylko dom 
mieszkalny, ale również gorzelnia i suszarnia. 
Wśród innych XIX-wiecznych pożarów odnoto-

1 Wypisy z prasy cytujemy za publikacją Jerzego Pa-
lucha „Powiat wągrowiecki w prasie polskiej i urzędowej 
lat 1802-1918”, t. IV, Wągrowiec 2017.

wanych na łamach wielkopolskiej prasy warto 
przywołać zdarzenie z lutego 1816 roku, kiedy 
to ogień prędko rozprzestrzenił się na szereg 
sąsiadujących z sobą budynków, doszczętnie 
niszcząc co najmniej pięć domów. Podobny 
w skutkach był pożar z 1824 roku, który miał 
miejsce przy jednej z głównych ulic Wągrow-
ca, gdzie legło w gruzach sześć domów. 

Pożary należały w tamtych czasach do 
najczęstszych i najbardziej destrukcyjnych 
zagrożeń majątku i dla życia mieszkańców. 
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na wielo-
krotnie powtarzane w prasie wzmianki o giną-
cych w pożarach dzieciach. W tamtych czasach 
dzieci często pozostawiano w domu bez opie-
ki osób dorosłych (szczególnie podczas prac 
polowych i żniwnych). W 1840 roku wyróżnio-
ny przez władze został franciszek Danielewicz 
z Wągrowca, który wyniósł z płonącego domu 
dwójkę dzieci,  pozostawionych bez opieki. 
W statystyce sporządzonej dla obszaru ca-
łego powiatu wykazano, że np. w 1862 roku 
w płomieniach zginęło pięcioro dzieci pozo-
stawionych bez opieki a rok później, przez po-
dobne zaniedbanie rodziców, ofiarami pożaru 
było siedmioro dzieci. Kilkakrotnie zwracano 
w prasie uwagę, że pozostawione w domach 
dzieci powodowały zaprószenia ognia. 

Inną przyczyną pożarów były celo-
we podpalenia. W sprawozdaniu z 1867 roku 
wspominano w ciągu kilku minionych lat od-
notowano w Wągrowcu 8 poważniejszych po-
żarów, przy czym alarmowano, że „chociaż 
nieomal przy wszystkich pożarach mniej 
więcej umyślnego podpalenia jest podej-
rzenie, to tylko w jednym przypadku spraw-
cę wyśledzono”.

Pożary w Wągrowcu przed powstaniem straży ochotniczej 
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Litografia Napoleona Ordy „Węgrowiec nad rzeką Wełną” z 2. połowy XIX wieku 
(ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Wągrowcu).

W XIX wieku liczba ludności miasta uległa wyraźnemu wzrostowi. Na przełomie lat 60. i 70. w Wągrowcu miesz-
kało już ponad 4 tysiące osób. Większość mieszkańców zajmowała się rzemiosłem i handlem. Pod względem naro-
dowości najwięcej było Polaków (ok. 60 %), jednak liczne były również społeczności niemiecka (ok. 22 %) i żydowska 
(ok.  18 %). W mieście było około 650. budynków, w tym ponad 300 prywatnych - mieszkalnych. Większość domów budowana 
była „w ryglówkę” (techniką szachulcową). Budynki w całości murowane wciąż były stosunkowo nieliczne, co wynikało 
przede wszystkim z wysokich cen cegły palonej. Nawet jeśli decydowano się na dom murowany, to wewnętrzne ściany 
konstruowano z surowej cegły, która była trzykrotnie tańsza od cegły palonej. W tym okresie znacznie poprawiła 
się sytuacja pod względem wzmocnienia poszyć dachowych. Niemal wszystkie budynki w mieście były już kryte dachówką.  
Ówczesny landrat relacjonował z zadowoleniem: „…dachów ze słomy i z gontów już prawie nigdzie nie masz”.

Wągrowiec na przełomie lat 60/70 XiX wieku
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Wykres ilustrujący udział poszczególnych wyznań i religii 
wśród mieszkańców Wągrowca według danych z 1871 roku.

Powstanie straży ochotniczej w Wą-
growcu było związane z bieżącą potrze-
bą poprawienia stanu ochrony prze-
ciwpożarowej. Jeszcze na początku lat 
60. XIX wieku akcje gaśnicze były w Wą-
growcu prowadzane według regulaminu 
sprzed czterdziestu lat!  Wobec ich ni-
skiej skuteczności, alarmowano o pil-
nej potrzebie zmian. Ówczesny landrat 
(starosta) zwracał uwagę, że „zaprowa-
dzony w Wągrowcu porządek ogniowy, 
który przecież jak to nieomal po wszyst-
kich małych miastach się zdarza, nale-
życie nie bywa przestrzeganym”. Naj-
poważniejszym problemem był brak 
właściwej organizacji akcji gaśniczych 
i sprzętu. Udział w gaszeniu ognia był 
obowiązkowy dla wszystkich mieszkań-

ców.  O wadach tego systemu wspomi-
nał landrat, wspominając że „ludzie do 
ratowania są zazwyczaj bardzo leniwi 
i trzeba ich po części przez żandarmów 
i sługi policyjne na miejsce sprowadzać”. 
Dziś trudno sobie wyobrazić chaos pa-
nujący podczas akcji, w której żandar-
meria siłą sprowadzała „strażaków”  na 
miejsce pożaru.

Ósma w Wielkopolsce
W takich okolicznościach podję-

to działania zmierzające do powołania 
w Wągrowcu straży ochotniczej. Wzorem 
postępowania był tutaj Poznań i kilka in-
nych miast w zaborze pruskim, w któ-
rych zaczęto wprowadzać podobne roz-
wiązania. Niemniej wągrowiecka straż 
ochotnicza należy do najstarszych w re-
gionie (według dostępnych opracowań 
była to ósma założona w Wielkopolsce 
ochotnicza straż pożarna).

Potrzeba powstania ochotniczej 
straży pożarnej była wspólną sprawą 
ogółu mieszkańców, jednak pomyślna 
realizacja tego zamiaru nie miała szans 
powodzenia bez wsparcia ze strony 
władz miasta. Chodziło tutaj zarówno 
o wsparcie finansowe (na zakup sprzętu 
gaśniczego), jak i formalne - związane 
z legalizacją stowarzyszenia. Zorgani-

Powstanie i pierwszy okres 
działalności ochotniczej Straży 
Pożarnej w Wągrowcu 
(1868-1918)

Powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wągrowcu

17%

61%
22%

katolicy
protestanci

żydzi
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zowanie skutecznej służby przeciwpożarowej 
leżało też w interesie miejscowych agentów 
towarzystw ubezpieczeniowych. Największe 
znaczenie miało jednak zaangażowanie tych 
wągrowczan, którzy podjęli wyzwanie i zade-
klarowali się jako strażacy-ochotnicy. 

Zebranie założycielskie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Wągrowcu (feüerwehr Wongrowitz) 
odbyło się 6 września 1868 roku w budynku Sta-
rej Strzelnicy (dzisiejszy Dzienny Dom Seniora 
przy ul. Powstańców Wlkp.). Relację o tym wy-
darzeniu znamy dzięki opracowaniu jednego 
z wągrowieckich strażaków, Józefa Weymana, 
który kilkadziesiąt lat później pisał:

Gdy w roku 1868 miasto Wągrowiec na-
wiedzane zostało bardzo często pożarami, 
które wobec braku należycie zorganizowanej 
akcji przeciwpożarnej, niszczyły niejedno-
krotnie cały dobytek miejscowego obywatel-
stwa, powstała wśród kilku obywateli myśl za-
pobiegania tym klęskom żywiołowym przez 
utworzenie ochotniczej straży pożarnej, która 
by w imię miłości bliźniego niosła skuteczną 
pomoc przeciw pożarom. Inicjatorami tej my-
śli byli: Dolega nadkontroler, Leszner nadkon-
troler i kupiec Landeck…

Na wstępie tego zebrania zgromadzeni 
jednogłośnie opowiedzieli się za powołaniem 
w Wągrowcu ochotniczej straży pożarnej. Na 
członków nowej organizacji zgłosiło się wte-
dy 178 osób. Po ukonstytuowaniu stowarzy-
szenia, wybrano zarząd. W pierwszym rzędzie 
w jego skład weszli urzędnicy państwowi: sę-
dzia powiatowy Plat, nadkontroler Dolega i se-
kretarz Woydich [formę nazwisk zachowuję za 
artykułem J. Weymana – przyp. M. M.]. Drugą 
grupę stanowili rzemieślnicy:, mistrz kotlar-
ski Schoen, mistrz kowalski Werner, mistrz 

ślusarski Hoffmann, mistrz kominiarski fran-
ciszek Ott (który był jednocześnie agentem 
towarzystwa ubezpieczeń od ognia), mistrz 
murarski Amelung, mistrz murarski Alberti, 
mistrz kołodziejski Winkler, fryzjer Kaźmierski 
i piwowar Lehmann. W trzeciej grupie znaleźli 
się kupcy i przedsiębiorcy: fabrykant maszyn 
Jeziółkowski, kupiec Mojżesz Landeck (jedno-
cześnie agent największego na tym terenie 
towarzystwa ubezpieczeń od ognia), właści-
ciel browaru Józef Boniarski, właściciel mły-
na Izert, aptekarz Duhm, kupiec Józef foerder, 
kupiec Baranowski, kupiec M. Ziegel, kupiec 
Brandt i restaurator Schwanke. Zawody „inte-
ligenckie” reprezentowali w zarządzie: adwo-
kat Galon, fizyk dr. Wincenty Michalski, rektor 
Nowicki, sekretarz sądowy Jeszner i sekretarz 
powiatowy Chwantes.

Wągrowiec był w tym okresie rozwijają-
cym się ośrodkiem rzemieślniczo-kupiec-
kim. fakt ten znalazł odzwierciedlenie w skła-
dzie wyłonionego zarządu. Obecność w nim 
urzędników pruskich miała w tym przypad-
ku pozytywne znaczenie, gdyż dawała moż-
liwość skorzystania ze środków finansowych 
wypłacanych z kasy rządowej. Bez takiego 
wsparcia skuteczna działalność strażaków-
-ochotników nie byłaby możliwa. Warto za-
znaczyć, że zarówno w zarządzie, jak i w sze-
regach „czynnych” strażaków, zasiedli obok 
siebie Polacy, Niemcy i Żydzi. Wągrowczanie 
wspólnie postanowili zadbać o bezpieczeń-
stwo miasta i jego mieszkańców. 

Ochotnicza straż w Wągrowcu stała się 
wzorem dla straży powoływanych w kilku in-
nych miastach (m.in. w Rogoźnie, Skokach, 
Złotowie i Szamotułach). W kolejnych latach 
napływały stamtąd prośby o udostępnienie 
statutu obowiązującego w Wągrowcu, aby na 
jego podstawie opracować własne.
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Wyposażenie 

Sprawna organizacja i zaangażowa-
nie strażaków prędko dały pozytywne wy-
niki i w ciągu kolejnych lat nie odnotowano 
w mieście poważniejszych zniszczeń spowo-
dowanych przez pożary. Jak pisał J. Weyman 
„…skutki [powstania straży] okazały się nie-
bawem; członkowie straży na sygnał stawiali 
się w najszybszem tempie na miejsce pożaru 
i bronili gorliwie mienia bliźniego”. 

W dostępnych relacjach brakuje szcze-
gółów dotyczących wyposażenia pierwszych 
wągrowieckich strażaków-ochotników. Bio-
rąc pod uwagę zaangażowanie władz mia-
sta i powiatu w tworzenie i wspieranie tej 
organizacji, można przypuszczać, że po-
mogły one w sfinansowaniu i skompletowa-
niu podstawowych urządzeń gaśniczych. Nie 
mogło wśród nich zabraknąć ręcznej pompy 

(nazywanej sikawką), prze-
wożonej zaprzęgiem kon-
nym. W stałym wyposaże-
niu musiały być też węże 
strażackie, bosaki i wiadra. 
Piętnaście lat po powstaniu 
ochotniczej straży nowy za-
rząd, w skład którego wcho-
dzili dr Hockenbeck, Ame-
lung, fraudenthal, Paszew-
ski i Grygorowicz, zwrócił się 
do władz miasta z prośbą 
o uzupełnienie i wymianę 
sprzętu pożarniczego, który 
uległ zużyciu. Wsparcie zo-
stało udzielone przez ma-

gistrat i wkrótce do dyspozycji 
strażaków oddano nowy sprzęt. Cały ten do-
bytek należało gdzieś magazynować, więc 
zaszła potrzeba budowy remizy. W początko-
wym okresie działalności funkcję składnicy 
strażackiej pełniły pomieszczenia w budynku 
Starej Strzelnicy. Wkrótce podjęto jednak de-
cyzję o budowie nowej, reprezentacyjnej re-
mizy, wraz ze strażacką wieżą ćwiczeniowo-
-obserwacyjną.

akcja gaśnicza
Mimo wyraźnej poprawy bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, wciąż zdarzały się sytu-
acje, w których strażacy nie zawsze mogli in-
terweniować z pełną skutecznością. Dla zilu-
strowania przebiegu wyjątkowo trudnej akcji 
gaśniczej, przywołujemy opis zamieszczony 
w poznańskiej prasie z czerwca 1876 roku:

„W dniu 23 czerwca o godzinie 2 po po-
łudniu, dwaj chłopcy bawiący się zapałkami 
i cygarami z papieru, zapalili suchy chrust 
przy chałupce w pobliżu folwarku probosz-

Powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wągrowcu

Stara Strzelnica (dziś: Dzienny Dom Seniora przy ul. Po-
wstańców Wlkp.) – miejsce zebrania, na którym doszło 
do powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wągrowcu 
a zarazem pierwsza składnica sprzętu strażackiego.
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czowskiego w Wągrowcu, która w płomie-
niach stanęła (…). Ponieważ wiatr iskry na 
folwark popędził, więc wnet tak gwałtownie 
rzucił się ogień na budynki proboszczowskie, 
że nawet wszystkiego inwentarza wyprowa-
dzić nie zdołano. Spaliły się dwa źrebce, kil-
ka świń i niektóre sprzęty gospodarskie. Sam 
dzierżawca, ratując mienie, poparzył się dość 
niebezpiecznie. Straż ogniowa była bezradna 

wobec budynków drewnianych 
krytych słomą. Został się tylko 
dom mieszkalny dzierżawcy 
i wozownia. to, że pożar się nie 
rozszerzył, zawdzięczać na-
leży burmistrzowi [teodorowi] 
Albertiemu, który odpowied-
nio porozstawiał sikawy i przy-
kładnie zachęcał do sumiennej 

obrony.” 21

Problemy ochotniczej 
straży w dobie nasilenia 
germanizacji

W ostatnich dekadach XIX wieku, wraz 
z rosnącymi nastrojami niemieckiego impe-
rializmu, władza pruska nasiliła w Wielkopol-

2 Cytat z prasy według publikacji Jerzego Palucha 
„Powiat wągrowiecki w prasie polskiej i urzędowej lat 
1802-1918”, t. IV, Wągrowiec 2017.

Remiza i wieża strażacka – Wspinalnia, fot. z okresu 
międzywojennego (ze zbiorów Muzeum Regionalnego 
w Wągrowcu).

Relacja o pożarze wągrowieckiego 
folwarku proboszczowskiego za-
mieszczona w „Dzienniku Poznań-
skim” z 24 czerwca 1876 r.
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sce politykę germanizacyjną. Niekorzystny 
wpływ rządowych działań odbił się również 
na działalności ochotniczej straży w Wągrow-
cu. Jej członkowie, w znacznej liczbie Polacy, 
stronili od udziału w spotkaniach i uroczysto-
ściach, podczas których promowano ideolo-
gię wymierzoną w polską kulturę i tradycję. 
taką tendencję dało się zauważyć już w 1895 
roku, kiedy to odbywały się w mieście huczne 
obchody rocznicowe zwycięstwa Prus w woj-
nie z francją (25-lecie bitwy pod Sedanem).  
Zwrócono wtedy uwagę, że spośród licznych 
polskich strażaków na obchodach pojawiły 
się tylko dwie osoby. 

Poważniejsze skutki miała reakcja pol-
skich strażaków na wydarzenia, do których 
doszło w Wągrowcu w 1907 roku. W miejsco-
wej szkole powszechnej trwał wówczas strajk 
polskich dzieci przeciwko nauczaniu religii 
w języku niemieckim. W tym czasie więk-
szość polskich strażaków solidarnie zrezy-
gnowała z dalszej służby w „feüerwehr”. Re-
zygnacja członków przyczyniła się  do cza-
sowego zawieszenia działalności. W „Gazecie 
toruńskiej” informowano, że po rozwiązaniu 
wągrowieckiej straży ochotniczej, wprowa-

dzono straż przymusową. Powrócono w ten 
sposób do praktyki sprzed 1868 roku. Wkrótce 
po wprowadzeniu tego rozporządzenia, przed 
sąd postawiono dwóch wągrowieckich mu-
rarzy. Oskarżono ich o zaniedbanie obowiąz-
ku uczestnictwa w ćwiczeniach. Ci zaś wy-
jaśniali, że nie pojawili się na zarządzonych 
ćwiczeniach, ponieważ odbywały się w nie-
dzielę rano – czyli w czasie, w którym katoli-
cy brali udział w obrzędach religijnych. Jeden 
z oskarżonych otrzymał karę pieniężną, spra-
wę drugiego odroczono. 

Odrębna jednostka straży ochotniczej 
powstała w tym czasie na terenie nowego 
osiedla robotników niemieckich, założone-
go w 1907 roku na zachodnim brzegu Je-
ziora Durowskiego (dzisiejsza Osada). Remi-
zę zbudowano tam w pobliżu szkoły przy ul. 
Leśnej. Koszty utrzymania nowej straży po-
żarnej miało ponosić miasto. Wyposażono ją 
w sprzęt gaśniczy: 10 wiader i dwukonny za-
przęg z sikawą, na której umieszczono napis 
„Kolonie Wongrowitz”.

Wkrótce sytuacja w mieście uległa 
względnej stabilizacji i przywrócono właściwą 
straż ochotniczą, jednakże agresywna polity-
ka władz pruskich wciąż kładła się cieniem 
na jej działalności. Strażakom nie odpowia-
dało między innymi, że Polaków starano się 
odsuwać od pełnienia istotnych funkcji w za-
rządzie organizacją. Raziły też ograniczenia 
w zakresie używania języka polskiego. Nie 
ulega wątpliwości, że przyjęte przez Prusy 
metody ucisku i represji, odniosły skutek od-
wrotny od zamierzonego i w kolejnym dzie-
sięcioleciu wśród polskich strażaków umac-
niało się poczucie tożsamości narodowej 
oraz narastała chęć silniejszego niż do tej po-
ry manifestowania odrębności polskiej trady-
cji pożarniczej.  

Powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wągrowcu

Wycinek prasowy z „Gazety Toruńskiej”, 1907.
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Rynek w Wągrowcu w okresie międzywojennym 
[ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Wągrowcu].

W latach 1914-1918 trwała I wojna światowa. W tym czasie Wągrowiec wciąż znajdował się w granicach państwa 
pruskiego a pochodzący stąd poborowi żołnierze uczestniczyli w krwawych zmaganiach w szeregach armii „kaisera” 
Wilhelma II. Wcielono do niej również wielu strażaków, co wpłynęło na osłabienie zasobów kadrowych ochotniczej straży 
pożarnej. W drugiej połowie 1918 roku szala zwycięstwa w wojnie przechyliła się na stronę Ententy. Wreszcie 11 listopada 
1918 roku podpisano zawieszenie broni, zawarte w obliczu klęski Niemiec. Król pruski Wilhelm II Hohenzollern (będący 
jednocześnie cesarzem niemieckim) opuścił kraj i zrzekł się korony. Całe państwo – w tym również prowincję poznań-
ską - ogarnął chaos. tysiące weteranów podjęło starania o powrót w rodzinne strony. Wśród tych żołnierzy było wielu 
Polaków, którzy po powrocie włączyli się w dzieło odbudowy państwowości. Niepodległość Rzeczypospolitej ogłoszono 
w Wągrowcu już w listopadzie  1918 roku i przystąpiono do budowania zrębów polskiej administracji. O wolność przyszło 
jednak jeszcze raz stanąć do walki. 27 grudnia wybuchło powstanie wielkopolskie, które okazało się wielkim sukcesem 
pod względem organizacyjnym i wojskowym. W kolejnych miesiącach 1919 roku w Wągrowcu powołano organizacje, 
instytucje i stowarzyszenia, które kontynuowały swoją działalność w nowych realiach politycznych. Do najważniejszych 
wśród nich należała Ochotnicza Straż Pożarna. 

Niepodległa Rzeczypospolita
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W listopadzie 1918 roku po-
wołano w Wągrowcu Straż Ludową 
– polską, ochotniczą formację, któ-
rej zadaniem było utrzymanie ładu, 
porządku i bezpieczeństwa publicz-
nego. Jej członkowie zastępowali 
działających wcześniej na tych tere-

nach niemieckich żandarmów. W szeregi tej 
formacji przyjmowano tylko „obywateli o nie-
poszlakowanej opinii”. Nie jest kwestią przy-
padku, że naczelnikiem wągrowieckiej Stra-
ży Ludowej został strażak – sierżant franci-
szek Czerwiński. Pełnił on tę funkcję również 
w okresie powstania wielkopolskiego. Nieza-
leżnie od zaangażowania w działalność Straży 
Ludowej, franciszek Czerwiński przystąpił do 
organizowania służby pożarniczej. Był do tego 
zadania dobrze przygotowany. Posiadał odpo-
wiednią wiedzę i doświadczenie -  jego ojciec 
należał do wągrowieckiej straży pożarnej od 
momentu jej powstania w 1868 roku a sam 
franciszek wcześnie poszedł w jego ślady, 
przyjmując członkostwo już w 1901 roku. Do-

świadczenie uzyskane jeszcze w okresie za-
borów dobrze wykorzystał w dobie kształto-
wania się niepodległej Rzeczypospolitej. 

W czasie wojny światowej została znaczna część członków 
powołana pod broń. Pozostali członkowie, posiadając pewną rutynę, oddawali 
się w czasie zachodzącej potrzeby z całem zapałem służbie pożarnej. 
Z chwilą, gdy Ojczyzna nasza po półtorawiekowej niewoli odzyskała wolność, 
w Ochotniczej Straży Pożarnej rozpoczął się nowy okres działalności. 

J. Weyman, Bogu na chwałę! – Bliźniemu na pomoc!, „Gazeta Wągrowiecka”, nr 95, 1929.

ochotnicza Straż Pożarna 
w okresie międzywojennym 
(1919-1939)

Gen. Stanisław Taczak, pierwszy dowódca Powstania 
Wielkopolskiego. W 1930 roku został wybrany prezesem 
Wielkopolskiego Związku Straży Pożarnych, a w 1934 
roku wiceprezesem Zarządu Głównego Związku Straży 
Pożarnych RP. Obie te funkcje  pełnił do wybuchu wojny 
w 1939 roku (ryc. za: wikia.poznan.pl)

Ochotnicza Straż Pożarna w okresie międzywojennym
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Strażacy i młodzież harcerska podczas zjazdu OSP w Wągrowcu. W środku, w centralnym miejscu, 
siedzi naczelnik Franciszek Czerwiński, 1928 r. (ze zbiorów Izby Tradycji Pożarnictwa OSP w Wągrowcu).

Franciszek Czerwiński, naczelnik wągrowieckiej OSP 
w latach 1919-1934, fot. za: „Gazeta Wągrowiecka”

Możemy się domyślać, że początkowo 
służba pożarnicza podejmowała działania 
doraźnie, korzystając z dotychczasowego, 
wybrakowanego sprzętu. Bez wątpienia jed-
nak już 1919 roku Ochotnicza Straż Pożarna 
w Wągrowcu osiągnęła wysoki poziom orga-
nizacji.

Większe możliwości organizacyjne stra-
żacy-ochotnicy uzyskali w okresie względnej 
stabilizacji politycznej. Przełomowe znacze-
nie miało poznańskie spotkanie strażackie 
11 stycznia 1920 roku, na którym uchwalono 
nową nazwę związku: Wielkopolski Związek 
Straży Pożarnych oraz opracowano polski sta-
tut. Wągrowiec został wówczas ustanowiony 
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siedzibą jednego z jedenastu okręgów, na 
który podzielono Wielkopolskę. Wkrót-
ce po tych wydarzeniach uchwalono 
regulamin służbowy i podjęto stara-
nia względem doposażenia poszcze-
gólnych jednostek straży.  Reorganiza-
cja wielkopolskiego związku dała 
możliwość regularnego prowa-
dzenia grupowych szkoleń 
strażaków, które wielokrot-
nie odbywały się również 
w Wągrowcu. 

W pierwszych latach 
odrodzonej Rzeczpospoli-
tej Ochotnicza Straż Pożarna 
w Wągrowcu uzyskała solid-
ne wsparcie od władz mia-
sta. Przy finansowej pomocy 
magistratu zdołano uzupeł-
nić braki w wyposażeniu, czę-
ściowo zniszczonym w okresie 
I wojny światowej. Zakupiono też 
nowe, polskie umundurowanie. 
Ponadto zbudowano nową składnicę 
dla sprzętu strażackiego.

Wyjątkowym wydarzeniem 
w dziejach wągrowieckiej straży, by-
ły obchody 55-lecia istnienia, w cza-
sie których dokonano poświęcenia 
nowego sztandaru. Zaangażowa-
nie strażaków w życie społecz-
ne miasta manifestowało się 
licznie organizowanymi 
spotkaniami kulturalnymi 
i rozrywkowymi oraz powo-
łaniem w 1927 roku własnej 
orkiestry. Ćwiczenia strażackie 
odbywały się w każdy czwartek a alarmy prób-
ne zarządzane były w okresie letnim. Opisując 

ten okres działalności wągrowieckiej stra-
ży, Józef Weyman – członek ówczesnego 

zarządu, pisał: „tak to na odzew trąbki 
alarmowej w razie pożaru członkowie 
straży spieszą raźno do apelu, by nieść 
pomoc zagrożonym mieszkańcom 

i to nie tylko na miejscu, lecz także 
w zagrożonych wioskach”.

W ciągu kolejnych lat sta-
le uzupełniano sprzęt pożar-
niczy. Zakupiono nowe węże 

i drabiny a w 1937 roku wy-
posażenie strażaków wzbo-
gaciło się o autopogotowie! 
W uroczystościach związa-
nych z tym wydarzeniem wziął 
udział między innymi generał 
Stanisław taczak, który zazna-
czył, że Wągrowiec, kierując się 
przysłowiem „kto nie idzie na-

przód, ten się cofa”, zdobył się na 
wysiłek zakupienia autopogotowia 

– sprzętu spełniającego wymogi 

techniczne odpowiednie dla nowocze-
snego pożarnictwa. W dalszej czę-

ści przemówienia generał taczak 
wskazywał na ważne zadania 
straży na wypadek wojny. Sło-
wa ówczesnego prezesa Wiel-

kopolskiego Związku Straży Po-
żarnych nabrały znaczenia gdy we 

wrześniu 1939 roku Polska została napadnięta 
przez III Rzeszę Niemiecką i sowiecką Rosję.

Ochotnicza Straż Pożarna w okresie międzywojennym

Puchar okolicznościowy dla Franciszka 
Czerwińskiego, ofiarowany w 25-lecie 
służby strażackiej przez członków OSP 
w Wągrowcu, fot. P. Korpowski (w zbio-
rach Izby Tradycji OSP w Wągrowcu).
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Strażacy wągrowieccy przed budynkiem remizy (1935 r.). Wśród stojących m.in. prezes OSP w Wągrowcu Czesław 
Górny, naczelnik Hieronim Grochowicz oraz Jan Smoliński (ze zbiorów Izby Tradycji Pożarnictwa OSP w Wągrowcu).

Wymarsz do kościoła w dniu św. Floriana podczas 
uroczystości „tygodnia strażackiego”, 1937 r. (ze 
zbiorów Izby Tradycji Pożarnictwa OSP w Wągrowcu).

Pamiątka „tygodnia strażackiego”. Wymarsz z kościoła 
farnego w Wągrowcu, 1935 r. (zbiory prywatne).
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Uruchomienie pierwszej motopompy z silnikiem spalinowym,1938 r. 
(ze zbiorów Izby Tradycji Pożarnictwa OSP w Wągrowcu).

Ochotnicza Straż Pożarna w okresie międzywojennym

Zauważono podczas pożarów, że straże pożarne posiadające ręczne 
sikawki zaprzestają pracy z chwilą przybycia straży posiadającej sikawkę motorową. 
Postępowanie takie nie jest właściwe i przez spowodowanie przerwy w akcji ratow-
niczej oraz mniej intensywną działalność może przyczynić się do rozszerzenia pożaru. 
W tym celu polecamy, aby poinformowano straże, że raz zajętego stanowiska nie 
wolno porzucać bez rozkazu kierującego akcją ratowniczą. Naczelnicy straży powin-
ni zdać sobie sprawę z tego, że prąd wody, chociaż słabszy, stosowany na wła-
ściwym miejscu, duże ma znaczenie, a jedna – chociażby najlepsza sikawka mo-
torowa – nie może zastąpić działalności kilku straży posiadających sprzęt ręczny

Okólnik podpisany przez prezesa straży wielkopolskich Stanisława Taczaka, za: „Strażak Wielkopolski”, 

nr  7/8, 1931.
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„Widok Wągrowca z elewatora”, fotografia z lat 60. XX w., fot. Brunon Cynalewski. W głębi widoczny 
plac targowy, na którym odbywały się ćwiczenia strażackie oraz budynek „Wspinalni” (ze zbiorów 
Muzeum Regionalnego w Wągrowcu).

1 września 1939 roku III Rzesza Niemiecka zaatakowała Polskę. Rozpoczęła się II wojna światowa. 17 września do 
działań wojennych wymierzonych przeciwko Rzeczypospolitej dołączyła sowiecka Rosja. W wojnie obronnej Polski 
uczestniczyło wielu wągrowczan, w tym również zmobilizowani do polskiej armii członkowie straży pożarnej. W dru-
gim dniu września lotnictwo niemieckie przeprowadziło atak bombowy, w wyniku którego zniszczono ratusz miejski. 
W bombardowaniu zginęło sześć ofiar cywilnych a wśród nich burmistrz Szymon Wachowiak oraz strażak Kazimierz 
Springer (ciężko raniony został wówczas jeszcze jeden członek OSP, Czesław Górny). Wojska niemieckie wkroczyły do 
miasta 6 września. Rozpoczął się trwający ponad pięć lat okres okupacji.

21 stycznia 1945 roku wycofujący się z Wągrowca żołnierze niemieccy podpalili magazyny znajdujące się w zabu-
dowaniach poklasztornych. Pożaru nie zdołano opanować i ten zabytkowy obiekt uległ zniszczeniu (odbudowano go po  
wojnie). Dwa dni później do miasta dotarły pierwsze jednostki Armii Czerwonej.

Po zakończeniu II wojny światowej liczba ludności miasta dynamicznie wzrastała, osiągając u schyłku XX wieku licz-
bę blisko 25 tysięcy mieszkańców. Przełomowe znaczenie miało przeprowadzenie w 1990 roku, pierwszy raz od ponad 
pół wieku, wolnych, demokratycznych wyborów samorządowych.

okres okupacji niemieckiej i czasy Polski Ludowej (1939-1989)
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W okresie okupacji niemieckiej (1939-
1945) w Wągrowcu, podobnie jak na całym 
obszarze zajętym przez III Rzeszę, zostały 
ograniczone prawa Polaków. W trudnych 
warunkach okupacji nie było możliwo-
ści kultywowania polskich tradycji po-
żarniczych. W miejsce Ochotniczej Straży 
Pożarnej założono formację niemiecką. 
Przymusowo angażowani w jej działal-
ność Polacy, byli zmuszeni pełnić jedynie 
funkcje pomocnicze. Szkolenia strażackie 

odbywały się w niedziele. W tym samym 
dniu tygodnia naziści urządzali prace po-
rządkowe przy usuwaniu skutków poża-
rów i bombardowań. trzeba zaznaczyć, że 
członkowie „międzywojennej” Ochotniczej 
Straży Pożarnej byli postrzegani przez hi-
tlerowskie władze jako „grupa wysokiego 
ryzyka”; uznawano że organizacja cie-
sząca się wśród ludności powszechnym 
szacunkiem i uznaniem, może stanowić 
zagrożenie dla niemieckiego panowania. 

ochotnicza Straż Pożarna 
w okresie okupacji niemieckiej 
i w czasach Polski Ludowej 
(1939-1989)

Okres okupacji niemieckiej i czasy Polski Ludowej

Niedzielne usuwanie gruzów spalonych budynków wykonywane siłami polskich 
mieszkańców miasta (ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Wągrowcu).
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Wielu przedwojennych strażaków było repre-
sjonowanych a wszelkie przejawy odwoływa-
nia się do dawnej działalności strażackiej zo-
stały objęte zakazem.

Okupacja niemiecka w Wągrowcu roz-
poczynała się od niszczących bombardowań, 
natomiast zakończenie tego okresu nazna-
czone jest wielkim pożarem kościoła i zabu-
dowań poklasztornych, podpalonych przez 
wycofujące się wojsko niemieckie. 23 stycz-
nia 1945 roku kontrolę nad miastem przeję-
ły wojska sowieckie. W kolejnych miesiącach 
przystąpiono do próby odbudowy polskiej 
administracji i odnowienia działalności or-
ganizacji z okresu przedwojennego. Począt-
kowy entuzjazm wywołany zrzuceniem wła-

dzy niemieckiej, prędko uległ pomieszaniu 
z rozczarowaniem wywołanym wprowadze-
niem „nowych porządków”, wzorowanych na 
totalitarnych zasadach sowieckiego komu-
nizmu. Podjęto jednak, w miarę posiadanych 
możliwości, próbę przywrócenia działalno-
ści straży ochotniczej. W listopadzie 1945 ro-
ku reaktywowano Związek Straży Pożarnych 
RP. W Wągrowcu strażacy mogli liczyć na 
wsparcie burmistrza, którym od kwietnia był 
Czesław Górny, członek OSP. Szczególne za-
angażowanie w odnowienie straży ochot-
niczej wykazał w tym czasie komendant 
Jan twardowski. Wobec braku wyposażenia 
i sprzętu gaśniczego, podjął on kompletowa-
nie urządzeń gaśniczych, dostosowując dla 
potrzeb strażaków sprzęt porzucony przez 

Samochód transportowy marki Krupp, zaadaptowany na potrzeby wągrowieckiej OSP 
(ze zbiorów Izby Tradycji Pożarnictwa OSP w Wągrowcu).
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Niemców; między innymi zdołano wtedy 
sprowadzić do Wągrowca wojskowy samo-
chód transportowy marki Krupp. Wysiłkiem 
wągrowieckich strażaków pojazd został wyre-
montowany i dostosowany dla spełniania bie-
żących potrzeb OSP.

W 1947 roku powołano w Wągrowcu Za-
rząd Ochotniczej Straży Pożarnej, jednak 
płonna była nadzieja na odnowienie orga-
nizacji w duchu przedwojennych tradycji. 
Umacniający się reżim stalinowski był przy-
czyną osłabienia aktyw-
ności wielu dawnych 
strażaków. W Wielkopol-
sce najbardziej dosad-
nym przykładem takich 
praktyk było odsunię-
cie generała Stanisła-
wa taczaka od pełnie-
nia jakichkolwiek funkcji 
w ochotniczej straży. Ja-
ko przedwojenny wojsko-
wy i działacz społeczny 
miał on w Polsce Ludo-
wej utrudniony dostęp 
do udziału w uroczysto-
ściach i wydarzeniach 

strażackich. W okresie stalinizmu na kilka 
lat zniesiono działalność Związku Straży Po-
żarnych RP (1950 rok). Reaktywacja Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych nastąpiła po 
przełomie politycznym, w 1956 roku. 

Dążenie do zerwania z przedwojenną 
tradycją przejawiało się między innymi przez 
likwidację dotychczasowego święta strażac-
kiego, czy też zakaz prezentowania sztanda-
rów z symbolami odwołującymi się do okre-
su międzywojennego (to drugie ograniczenie 
było w Wągrowcu łamane, co według ustnych 
relacji członków straży, wywołało interwencję 
Służby Bezpieczeństwa).

Zreorganizowane straże pożarne wy-
magały w tym czasie dużego zaangażowania 
środków finansowych i dalszego uzupełnienia 
sprzętu. Ogólny postęp technologiczny zmuszał 
do kolejnych ulepszeń systemów alarmowych. 
Wprowadzono też nowy system szkoleń. 

Okres okupacji niemieckiej i czasy Polski Ludowej

Odcisk pieczęci Ochotniczej Straży Pożarnej w Wągrowcu 
z legitymacji strażackiej z 1945 roku 
(ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Wągrowcu).

Zbiórka strażaków na placu przed remizą, po 1945 r. 
(ze zbiorów Izby Tradycji Pożarnictwa OSP w Wągrowcu).
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Kurs Pożarniczy Dowódców Sekcji w Wągrowcu. Fotografia wykonana na tle remizy przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich, 1950 r. (ze zbiorów Izby Tradycji Pożarnictwa OSP w Wągrowcu).

Kurs Pożarniczy Dowódców Sekcji w Żninie z udziałem członków OSP w Wągrowcu, 1950 r. 
(ze zbiorów Izby Tradycji Pożarnictwa OSP w Wągrowcu).
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Okres okupacji niemieckiej i czasy Polski Ludowej

Przemarsz członków OSP przez wągrowiecki rynek podczas uroczystości 1-majowych. 
Na czele poczet ze sztandarem z okresu międzywojennego, ok. 1950 r. (zbiory prywatne).

Defilada. Pierwszy od lewej: komendant straży pożarnej na powiat wągrowiecki Jan Twardowski, 
ok. 1946 r. (ze zbiorów Izby Tradycji Pożarnictwa OSP w Wągrowcu).
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Grupa strażaków wągrowieckich. W górnym rzędzie stoją: Jan Promiński, Leon Adamczewski, 
Jan Smoliński, ok. 1946 r. (ze zbiorów Izby Tradycji Pożarnictwa OSP w Wągrowcu).

Uroczystość przed zawodami strażackimi przy ul. Powstańców Wielkopolskich, 1953 r. 
(ze zbiorów Izby Tradycji Pożarnictwa OSP w Wągrowcu).
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Okres okupacji niemieckiej i czasy Polski Ludowej

Zawody strażackie przy ul. Powstańców Wielkopolskich, 1953 r. 
(ze zbiorów Izby Tradycji Pożarnictwa OSP w Wągrowcu).

Przemarsz przez rynek w Wągrowcu. Sekcję strażacką prowadzi Jan Smoliński, 1956 r. 
(ze zbiorów Izby Tradycji Pożarnictwa OSP w Wągrowcu).
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Grupa strażaków przed biurem i dyżurką wybudowanymi w 2 poł. lat 50. XX w. W ubraniu cywilnym drugi od le-
wej stoi Stanisław Księżniakiewicz. W mundurach stoją od lewej: Jerzy Bejma, Stanisław Małecki, Alojzy Bartko-
wiak, ?, Marian Krojenke, ?, Alojzy Dalkowski, ?. Siedzą od lewej: Dublicki, Gawarecki, Jan Smoliński, Jan Twardow-
ski, Franciszek Ratajczak, Alojzy Nowak, Maciej Frydrych (ze zbiorów Izby Tradycji Pożarnictwa OSP w Wągrowcu).

Grupa strażaków wągrowieckich (1968 r.). Stoją od lewej: Jan Promiński, Aleksander Nowak, Czesław 
Grek, Jerzy Drzastwa, Zdzisław Leda, Franciszek Ratajczak, Jan Książniakiewicz. Siedzą od lewej: 
komendant Jan Smoliński, komendant Edward Chomko, Alfons Springer.
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Okres okupacji niemieckiej i czasy Polski Ludowej

Członkowie wągrowieckiej OSP przed remizą na ul. Powstańców Wielkopolskich. Czwarty od lewej siedzi 
Jan Promiński, trzeci z prawej siedzi Alfons Springer (zbiory prywatne).

W latach pięćdziesiątych w wyposażeniu 
wągrowieckiej OSP znalazł się między innymi 
specjalistyczny pojazd bojowy marki Bedford 
i nowe motopompy. Bedford OLBZ-N70-GM-8 
był średniej wielkości samochodem gaśni-

czym wodno-piano-
wym. Model ten produ-
kowano od 1949 roku 
w Sanockiej fabryce 
Wagonów. Pojazd zbu-
dowano na podwoziu 
Bedford OLBZ, którego 
152 sztuki zakupiono 
z Danii. Samochody 
Bedford były pierw-
szymi zunifikowanymi 
pojazdami pożarni-
czymi, które otrzymała 
po wojnie polska straż 
pożarna. Załogę sta-

nowił 10-osobowy zespół. Sześciocylindrowy 
silnik benzynowy o mocy 72 KM pozwalał na 
rozwinięcie prędkości maksymalnej 65 km/h. 
Podstawowe wyposażenie pożarnicze stano-
wiła motopompa M-800 PO-1 Leopolia (wydaj-
ność: 800 l/min przy ciśnieniu 8 bar). 

Wągrowiecki „Bedford”, ok. 1953 r. (zbiory prywatne).
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Członkowie OSP w Wągrowcu przed „Bedfordem”, ok. 1950 r. (zbiory prywatne).

Strażak i „Bedford” przed remizą na ul. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu, ok. 1957 r. 
(zbiory prywatne).
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Grupa strażaków wągrowieckich przed „Bedfordem”, po zakończonych ćwiczeniach sekcji chemicznej 
w 1957 roku. Stoją od lewej: Alojzy Dalkowski, Jan Księżniakiewicz, ?, Skrzycki, Franciszek Ratajczak, 
Maciej Frydrych, komendant Jan Twardowski, komendant Jan Smoliński, Wacław Różański, Alfons 
Springer, ? (ze zbiorów Izby Tradycji Pożarnictwa OSP w Wągrowcu).

Okres okupacji niemieckiej i czasy Polski Ludowej

Wieloletni kierowca OSP w Wą-
growcu Zenon Banach w „Bedfor-
dzie”, ok. 1957 r. (zbiory prywatne).
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Pojazdy ochotniczych straży pożarnych z powiatu wągrowieckiego podczas prezentacji przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich w Wągrowcu, lata 50./60. XX wieku. Zwraca uwagę ogromne zróżnicowanie modeli samocho-
dów, które w tym okresie często były przez strażaków samodzielnie dostosowane dla ich potrzeb. Produkcja 
polskich, pożarniczych STARów rozpoczęła się w 1952 r. (ze zbiorów Izby Tradycji Pożarnictwa OSP w Wągrowcu).

Kolumna wozów strażackich na ul. Kościuszki. Pierwszy w szeregu – „wysłużony Bedford”, 
za nim STAR-26, lata 70. XX wieku (ze zbiorów Izby Tradycji Pożarnictwa OSP w Wągrowcu).
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Okres okupacji niemieckiej i czasy Polski Ludowej

W latach 60. XX wieku strażacy dysponowali drugim wozem bojowym (STAR-21), który jest widoczny na foto-
grafii wykonanej podczas jednego z pochodów 1-majowych. Był to pojazd rodzimej produkcji, model przej-
ściowy pomiędzy prototypowym STARem-20 a wyposażonym w nowe rozwiązania techniczne STARem-25 
(ze zbiorów Izby Tradycji Pożarnictwa OSP w Wągrowcu).

STAR-26 podczas parady 1-majowej, 1985 r., fot. B. Piechowiak 
(ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Wągrowcu).
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Kolumna samochodów strażackich w Wągrowcu, podczas parady w 1989 r., 
fot. B. Piechowiak (ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Wągrowcu).

Oprócz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wągrowcu, istniały w mieście ochotnicze straże „zakładowe”. 
Wśród nich można wyróżnić np. straż pożarną kolejową (na fotografiach) oraz straże przy fabryce 
mebli, zakładach przemysłu ziemniaczanego i zakładach zbożowych.
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Okres okupacji niemieckiej i czasy Polski Ludowej

Lata sześćdziesiąte przyniosły po-
stęp w dziedzinie produkcji samocho-
dów pożarniczych i sprzętu, co można 
było zauważyć również w Wągrowcu, 
jednakże w skali całego kraju jakość 
wyposażenia pożarniczego wyraźnie 
podniosła się dopiero w kolejnej deka-
dzie. Dla wągrowieckiej straży ochotni-
czej był to czas dużych zmian. W 1975 
roku stara remiza przy ulicy Powstań-
ców Wielkopolskich została przekazana 
przez władze miasta zakładowi komuni-
kacji, zaś na potrzeby komendy rejono-
wej pobudowano nowy obiekt przy ulicy 
Przemysłowej. Strażacy-ochotnicy z Wą-
growca otrzymali tam kilka pomiesz-
czeń na własne potrzeby. Już wkrótce 
podjęto starania o budowę nowej remi-
zy, przeznaczonej wyłącznie dla miej-
skiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Stra-
żacy osiągnęli ten cel w 1989 roku, kiedy 
to przenieśli się do nowego obiektu przy 
ul. Powstańców Wielkopolskich. 

Otwarcie nowej remizy przy ul. Powstańców Wielkopolskich, 
1989 rok (ze zbiorów OSP w Wągrowcu).
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Wągrowieckie pożarnictwo 
po 1989 roku

Po II wojnie światowej Ochotnicza Straż 
Pożarna w Wągrowcu była związana organiza-
cyjnie ze strukturami powiatowymi i rejono-
wymi straży pożarnej, które stopniowo zaczęły 
przejmować główny ciężar działalności pożar-
niczej. Przez kolejne dziesięciolecia ochotnicze 
straże pożarne zachowały jednak swoją od-
rębność i utrzymały znaczenie jako konieczny 
uczestnik akcji gaśniczych. Ponadto nie do 
przecenienia jest społeczny i kulturalny wy-
miar działalności straży ochotniczych.

W dobie transformacji ustrojowej, po 
przełomie politycznym i gospodarczym 

w 1989 roku, strażacy-ochotnicy odzyska-
li swobodę w kreowaniu tożsamości jed-
nostki; tym razem również z odwołaniem do 
przedwojennej tradycji pożarniczej. Wkrótce 
te dążenia ujawniły się zarówno w charak-
terze podejmowanych działań społecznych 
i kulturalnych, jak i w przywołaniu przedwo-
jennej symboliki. Przez cały okres istnienia 
jednostki strażacy z niesłabnącym zaangażo-
waniem chronili miasto i jego mieszkańców 
przed zagrożeniami, jak również uczestniczy-
li w kształtowaniu jego oblicza kulturowego. 
Strażacy-ochotnicy zawsze dawali przykład 

Wóz bojowy marki Magirus Deutz przed remizą, 2006 r.
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Wągrowieckie pożarnictwo po 1989 roku

postawy obywatelskiej, co było szczegól-
nie ważne w okresie upadku samorządno-
ści (przed 1990 rokiem). Warto w tym miejscu 
zwrócić uwagę, że pierwszym burmistrzem 
po przywróceniu samorządności, został 
w 1990 roku wieloletni członek OSP w Wą-
growcu, Janusz Muszyński.

Na początku lat 90. doszło w Polsce do 
gruntownej reorganizacji w systemie ochrony 
przeciwpożarowej. Jej skutkiem było utwo-
rzenie zawodowej Państwowej Straży Po-
żarnej (1992 rok). Jednocześnie rozpoczęto 
wdrażanie kolejnych unormowań i podjęto 
realizację licznych zadań z dziedziny ratow-
nictwa. Zasadnicze znaczenie w usprawnie-
niu organizacji polskiego pożarnictwa, była 
budowa krajowego systemu ratowniczo-ga-

śniczego (KSRG). System ten uruchomiono 
w 1995 roku, a w następnych latach rozbudo-
wywano przez włączanie do niego najbardziej 
mobilnych jednostek ochotniczych straży po-
żarnych. Na podstawie zawartych porozumień 
nawiązano intensywną współpracę z różnymi 
podmiotami uczestniczącymi w ratownictwie 
i ustalono relacje między nimi. Ochotnicza 
Straż Pożarna w Wągrowcu weszła do systemu 
KSRG w 1997 roku. Obecnie jest jedną z czter-
dziestu trzech ochotniczych straży zarejestro-
wanych w powiecie wągrowieckim. Jednostka 
prezentuje wysoką sprawność operacyjną i na 
co dzień ściśle współdziała ze strażą pań-
stwową. Należąc do Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP, wypełnia cele określone 
w statucie: 

OSP w Wągrowcu utrzymuje kontakty i prowadzi wymianę doświadczeń ze strażakami niemieckimi 
z Adendorfu i Schönwalde. W 2003 roku Wągrowiec otrzymał w darze od straży w Schönwalde wóz 
bojowy (w kolejnym roku pojazd, ze względu na specyfikację techniczną, został przekazany jednost-
ce OSP w Brzeźnie Starym).
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•	 działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia 
i mienia przed pożarami, klęskami żywio-
łowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub 
innymi miejscowymi zagrożeniami,

•	 wykonywanie zadań z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej zleconych przez orga-
ny administracji publicznej,

•	 działanie na rzecz ochrony środowiska,
•	 informowanie o występujących zagroże-

niach pożarowych i innych zagrożeniach 
miejscowych oraz sposobach im zapo-
biegania,

•	 rozwijanie i upowszechnianie działalno-
ści kulturalnej,

•	 rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej 
i sportu,

•	 organizowanie pożarniczego i obronne-
go wychowania dzieci i młodzieży. 

W 2006 roku strażacy z Wągrowca otrzymali od strażaków 
z Adendorfu 30-letni wóz bojowy marki Magirus Deutz.
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Akcja pożarowa w Wągrowcu, 2015 r. 

Wypompowywanie wody na zalanej posesji, 2007 r.

Wągrowieckie pożarnictwo po 1989 roku
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Pokaz udzielania pierwszej pomocy, 2006 r.
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Członkowie drużyny młodzieżowej, 2008 r.

Wągrowieckie pożarnictwo po 1989 roku

Strażacy uczestniczą w za-
bezpieczaniu imprez ma-
sowych odbywających się 
w mieście. Zdjęcie wykonane 
podczas Wągrowieckiego Fe-
stynu Cysterskiego, 2014 r.
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Ćwiczenia strażackie, 2009 r.

 Ćwiczenia strażackie, 2014 r.
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Zawody strażackie na stadionie w Wągrowcu, 2017 r., fot. P. Korpowski.

Wągrowieckie pożarnictwo po 1989 roku

Zawody strażackie, 2010 r., fot. P. Korpowski.
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Szkolenia LPR na poznańskiej Ławicy, 2015 r.
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Wągrowieckie pożarnictwo po 1989 roku

Nowy wóz bojowy MAN Stolarczyk przekazany OSP w Wągrowcu w maju 2016 roku, fot. P. Korpowski. 

Pokaz udzielania pierwszej pomocy, 2006 r.
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Pożar młyna (łuszczarni), 1964 r. (ze zbiorów Izby Tradycji OSP w Wągrowcu).
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Pożar zakładów Młyny i tartaki 
Wągrowieckie (10 Viii 1937)

Do najpoważniejszych pożarów, które 
miały miejsce w międzywojennym Wągrow-
cu należał pożar zakładu Młyny i tartaki Wą-
growieckie. W tym czasie było to największe 
przedsiębiorstwo w Wągrowcu. W budynkach 
zakładu mieściły się nowoczesne urządzenia 
łuszczarni grochu i płatkarni. 

Przebieg akcji gaśniczej ilustruje rela-
cja zamieszczona na łamach „Gazety Wągro-
wieckiej” z sierpnia 1937 roku:

Wydawało się z początku, że powstały 
ogień na piątym piętrze w zarodku zostanie 
ugaszany. Przypuszczenie jednak było mylne, 
gdyż wkrótce już dom fabryczny, w którym 

mieściły się również biura przedsiębiorstwa, 
zaczął płonąć od góry do dołu.

Zaalarmowana Straż Pożarna tak miejska 
jak i kolejowa w bardzo krótkim czasie stanę-
ły na miejscu i podjęły wspólnymi siłami wal-
kę z żywiołem. W tej walce pomagało również 
przybyłe na miejsce obywatelstwo, które czę-
ściowo stanęło do dyspozycji Straży Pożarnej, 
częściowo wzięło się do ratowania ruchomo-
ści biur itd.

Nie udało się jednak zahamować rozsza-
lałego żywiołu, wobec czego zaalarmowano 
straże ogniowe z sąsiednich miejscowości, 
a nawet z dalszych stron. 

Do akcji ratowniczej stanęły oprócz 
dwóch miejscowych z motopompami, straże 
pożarne z Wapna Nowego, z Wapna Starego, 

Wielkie pożary w XX i XXI wieku

Wielkie pożary w XX i XXi wieku

Fotografie ilustrujące kolejne etapy pożaru, opublikowane na łamach „Gazety Wągrowieckiej” (nr 186, z dn. 15 VIII 1937 r.)
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Zakład Młyny i Tartaki Wągrowieckie SA, fot. Księga pamiątkowa 25-lecia Towarzystwa 
Samodzielnych Kupców w Wągrówcu, red. T. Nożyński, Wągrowiec 1936.

W okresie międzywojennym Młyny i tartaki Wągrowieckie S. A. były największym przedsiębiorstwem w 
mieście. firma została założona w 1920 roku, po wykupieniu majątku należącego wcześniej do spółki Adolf 
Cohn u. Kurnik. W celu zwiększenia produkcji wybudowano wytwórnię środków odżywczych z owsa oraz 
łuszczarnię grochu i wyposażono je w nowoczesny sprzęt. Młyny i tartaki Wągrowieckie osiągnęły zdolność 
produkcyjną pozwalającą na przetwarzanie 25 ton ziarna na dobę. Płatki owsiane i kasze z Wągrowca tra-
fiały do dystrybucji na terenie kraju oraz za granicę (Wielka Brytania, Szwajcaria, Hiszpania itd.) firma pro-
wadzona przez Makarego Płoszyńskiego i Mikołaja Pazdowskiego była największym tego rodzaju zakładem 
produkcyjnym w Polsce. Zatrudniano tutaj około stu pięćdziesięciu pracowników. Pożar z 1937 roku przy-
czynił się do zawieszenia działalności firmy.

Janowca, Szamocina, Nakła, Poznania i Gnie-
zna, dalej straże pożarne z Łekna, Rgielska, 
Nowego, Kobylca, Rąbczyna i inne.

Ofiarność strażacka była godna podzi-
wu. Wytężona akcja ratownicza miała przede 
wszystkim na celu niedopuszczenie ognia na 
przylegający plac przepełniony drzewem, na 
zabudowania tartaku i młyna. to też się udało.

Żar uczynił się nie do zniesienia. Pod 
wpływem jego wysokie mury zaczęły pękać 
i częściowo runęły na ziemię. Spadające mu-
ry zdemolowały całkowicie przyległy budynek 
biura odcinku kolejowego nr II, Strażak Pruss 

z Janowca odniósł poparzenia szyi i został na 
miejscu opatrzony. Inny strażak z Wągrowca 
doznał okaleczenia nogi. 

Największą zasługę w akcji ratowniczej 
ponieśli kolejarze, którzy dla braku wody na 
miejscu, uruchomili cztery parowozy, którymi 
dostarczali wody do motopomp.

Budynek fabryczny mieszczący w sobie 
łuszczarnię grochu i płatkarnię z maszyno-
wym urządzeniem i wielkimi zapasami spło-
nął doszczętnie. Sterczą tylko gołe, potrza-
skane mury.

Przyczyna pożaru dotąd niestwierdzona.
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Budynek wągrowieckiego szpitala. Fotografia z okresu międzywojennego 
(ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Wągrowcu).

Budynek szpitala przy ulicy Kościuszki w Wągrowcu został zbudowany w latach 1914-1918. W tym czasie 
trwała I wojna światowa i początkowo urządzono tutaj lazaret: najpierw dla żołnierzy z armii niemieckiej, 
a od 1919 roku dla powstańców wielkopolskich. Właściwe funkcje szpitalne obiekt spełniał od 1921 roku, kie-
dy to zakończono przy nim prace budowlane. trzypiętrowy, masywny budynek miał drewniany strop, ponad 
którym znajdowało się wysokie, częściowo użytkowane poddasze z drewnianą więźbą dachową. to właśnie 
w tej części wybuchł pożar, który prędko rozprzestrzeniał się w górnych partiach obiektu.

Pożar szpitala (11 iii 1969)
Wyjątkowo niebezpieczne są pożary bu-

dynków szpitalnych. Stwarzają one zagroże-
nie dla życia pacjentów a sam fakt alarmu po-
woduje wśród chorych stany zdenerwowania, 
paniki i psychozy strachu. Ponadto w szpita-
lach zgromadzone są w dużej ilości materiały 
łatwopalne. W dzisiejszych czasach w szpita-
lach istnieją zabezpieczenia oraz urządzenia 
i procedury dające możliwość szybkiej, sku-
tecznej reakcji przeciwpożarowej. Kilkadziesiąt 
lat temu sytuacja była pod tym względem trud-
niejsza, czego dowiodła akcja podjęta podczas 
pożaru szpitala w Wągrowcu w 1969 roku.

Pożar został zauważony około godziny 
3 w nocy przez jedną z pielęgniarek. W tym 
momencie ogień obejmował część dachu 
budynku. Niestety, w tym newralgicznym mo-
mencie zawiodły próby nawiązania łączności 
telefonicznej z Punktem Alarmowo-Dyspo-
zycyjnym Powiatowej Straży Pożarnej. Wobec 
tego zadanie powiadomienia odpowiednich 
służb otrzymała jedna z pracownic szpita-
la, która miała uczynić to osobiście. Niemal 
natychmiast podjęto ewakuację pacjentów. 
Było ich w szpitalu około 230.  W pierwszym 
rzędzie ewakuowano oddział wewnętrzny 
mieszczący się na trzecim piętrze. Pacjenci 

Wielkie pożary w XX i XXI wieku
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zdolni do samodzielnego poruszania się uda-
li się do wskazanych przejść ewakuacyjnych. 
Czternastu ciężko chorych zniesiono na no-
szach, przy czym napotkano trudności zwią-
zane z niedostateczną liczbą sprzętu. W dru-
gim rzucie ewakuowano dzieci z oddziału 
mieszczącego się na drugim piętrze. Część 
dzieci zniesiono wraz z łóżeczkami. W tym 
czasie pod szpital przybyli mieszkańcy mia-
sta, którzy włączyli się do akcji ewakuacyjnej. 

Pod płonący szpital przybywały jednost-
ki straży drugiego i trzeciego rzutu. Nadal 
płonęła drewniana więźba dachowa a wyso-
ka konstrukcja dachu i drewniane wieżyczki 
uniemożliwiały skuteczne natarcie na źródło 
pożaru. Niemożliwe okazało się 
wprowadzenie stanowisk ga-
śniczych na strych drogami we-
wnętrznymi, gdyż te wypełnio-
ne były tłumem ludzi uczest-
niczących w ewakuacji. Wobec 
zaistniałej sytuacji połączono 
się drogą radiową z Poznaniem, 
z żądaniem dostarczenia dra-
biny mechanicznej. Wykorzy-
stanie tego sprzętu dało możli-
wość skutecznego operowania 
prądami wody na wysokości 
ponad 20 metrów i ostateczne 
ugaszenie pożaru. 

W wyniku pożaru spłonę-
ła więźba dachowa budynku oraz strop nad 
salami chorych na trzecim piętrze. Dzięki wy-
siłkowi strażaków zdołano uniknąć rozprze-
strzenienia się ognia na niższe kondygnacje. 
Ocalono dzięki temu większość sprzętu i wy-
posażenia szpitalnego.

Pożar głównego budynku szpitala z mar-
ca 1969 roku spowodował zmniejszenie licz-
by łóżek i okresowe obniżenie rangi szpitala. 

Odbudowa zniszczonej części budynku i je-
go modernizacja trwała do 1973 roku. Dopie-
ro wtedy zakład odzyskał możliwości obsługi 
liczby pacjentów dorównującej tej, którą osią-
gał przed pożarem.

Zniszczenia wojenne
Wyjątkowe okoliczności towarzyszyły 

akcjom gaśniczym przeprowadzanym w wa-
runkach działań wojennych. Przykłady takich 
wydarzeń dotyczą okresu II wojny światowej. 
Niestety nie dysponujemy obecnie w pełni 
wiarygodnymi relacjami, które dałyby możli-
wość szczegółowego opisu akcji gaśniczych 
podejmowanych w tych trudnych chwilach.

Wrzesień 1939 roku
Już w pierwszych dniach września 1939 

roku na Wągrowiec spadły bomby zrzucone 
przez niemieckie lotnictwo. Najtragiczniej-
szy w skutkach był nalot przeprowadzony 

Ratusz przy ulicy Gnieźnieńskiej zniszczony wskutek 
bombardowania w dniu 2 września 1939 roku (ze zbio-
rów Muzeum Regionalnego w Wągrowcu).
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2 września, gdy bom-
by spadły między in-
nymi na ratusz przy 
ulicy Gnieźnieńskiej. 
Budynek ratusza uległ 
zniszczeniu. W gru-
zach zginęło 6 osób, 
w tym burmistrz Szy-
mon Wachowiak. Na 
fotografiach widoczne 
są ślady po pożarze, 
który objął drewniane 
elementy zniszczo-
nego budynku. Może-
my jedynie domyślać 
się, że akcję gaśniczą 
podjęto spontanicznie, krótko po bombardo-
waniu, być może z wykorzystaniem sprzę-
tu strażackiego z pobliskiej remizy. Zapewne 
znaczną rolę odegrało tutaj spontaniczne za-
angażowanie mieszkańców pobliskich pose-
sji, jednak trzeba pamiętać o tym, że w tym 
samym czasie bomby spadły również w in-
nych częściach miasta, co mogło powodować 
wzrastający chaos i trudności w prowadze-
niu kolejnych interwencji. Według zachowa-
nych relacji lotnictwo niemieckie zastosowało 
w Wągrowcu między innymi bomby zapala-
jące (fosforowe), które 4 września spadły na 
stanowiska zajmowane przez żołnierzy Bata-
lionu Obrony Narodowej.

trudniejszy do opanowania okazał się 
pożar, który powstał w godzinach popołudnio-
wych 4 września przy ulicy Marszałka Piłsud-
skiego (obecnie al. Jana Pawła II). W tym czasie 
wycofywały się z Wągrowca kolejne oddziały 
Batalionu Obrony Narodowej. Jeden z pluto-
nów otrzymał zadanie wysadzenia mostów, 
co miało utrudnić przemieszczanie się wojsk 

niemieckich. W godzinach popołudniowych 
duży ładunek materiałów wybuchowych zde-
tonowano przy moście na ulicy Marszałka Pił-
sudskiego. Most uległ zniszczeniu, ale w wy-
niku eksplozji powstał pożar, który objął pobli-
skie budynki. Zapalił się między innymi młyn 
wodny na północnym brzegu Wełny a ogień 
zaczął rozprzestrzeniać się na sąsiednie po-
sesje. Po drugiej stronie rzeki płomienie ogar-
nęły cały szereg budynków przy zachodniej 
pierzei ulicy. trudno jest określić, jakie pod-
jęto działania w celu stłumienia ognia, jednak 
wydaje się, że reakcja była spóźniona. W tym 
przypadku trzeba też mieć na uwadze, że 
wielu mieszkańców w tym czasie opuściło już 
miasto, przemieszczając się w kolumnach 
uchodźców na wschód, by oddalić się od linii 
frontu. Swoje domostwa zlokalizowane w tej 
części miasta opuściły wcześniej rodziny ży-
dowskie. W zaistniałej sytuacji mogło więc 
zwyczajnie braknąć rąk do gaszenia pożaru 
a pozostali na miejscu mieszkańcy działali 
w warunkach obawy przed kolejnymi zagro-
żeniami wojennymi.

Wielkie pożary w XX i XXI wieku

Zniszczenia wojenne przy ul. Marszałka Piłsudskiego (dziś: al. Jana Pawła II) 
w Wągrowcu (ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Wągrowcu).
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Pożar klasztoru (20/21 i 1945)
Kolejnym przykładem akcji gaśniczej 

prowadzonej w warunkach wojennych jest 
wielki pożar klasztoru w Wągrowcu, który 
zniszczył ten zabytkowy obiekt w nocy z 20 na 
21 stycznia 1945 roku. 

Zabudowania poklasztorne i kościół 
w okresie okupacji niemieckiej zamieniono 
na magazyny. Świątynia została sprofano-
wana i zamknięta dla wiernych. W 1941 roku 
w zabudowaniach poklasztornych urządzo-
no składnicę wojskowych rupieci. Pod ko-
niec wojny zostały tutaj zgromadzone mię-
dzy innymi duże ilości sprzętu sanitarnego 
i medycznego, przeznaczonego dla szpitala 
wojskowego, zaimprowizowanego pod ko-
niec wojny w budynku pobliskiej szkoły. Gdy 
w styczniu 1945 roku do miasta zbliżały się 
wojska sowieckie, Niemcy postanowili tę cen-
ną składnicę zniszczyć. Najprostszym i naj-
bardziej skutecznym na to sposobem było 
podpalenie zgromadzonych dóbr. W nocy 20 
stycznia 1945 roku podłożono w klasztorze 
ogień. Z niektórych relacji wynika, że podpale-
nie spowodowali żołnierze niemieccy, którzy 

odjechali następnie w kierunku Rogoźna. Po 
pewnym czasie wrócili na miejsce, by ukrócić 
ewentualne próby opanowania żywiołu przez 
Polaków. teren klasztoru opuścili dopiero po 

upewnieniu się, że pożar osią-
gnął rozmiary uniemożliwia-
jące ugaszenie. W tych oko-
licznościach ludność z obawą 
przystępowała do gaszenia 
pożaru i akcja rozpoczęła się 
za późno, by mogła odnieść 
pożądany skutek. Poza tym 
zdarzenie miało miejsce zi-
mą, pobliski staw i rzeka skute 
były lodem i wystąpiły trudno-
ści z dostępem do wody. Bra-
kowało też sprzętu gaśnicze-
go i zorganizowanych służb 
pożarniczych.

Pożar kościoła i klasztoru pocysterskiego 
w Wągrowcu w 1945 roku (ze zbiorów Mu-
zeum Regionalnego w Wągrowcu.

Zniszczenia po pożarze (ze zbiorów Muzeum 
Regionalnego w Wągrowcu).
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Wielkie pożary w XX i XXI wieku

Pożar marketu 
Bricomarche (29 X 2012)

Pożar sklepu Bricomarche przy ulicy 11 
listopada w Wągrowcu. Pożar wybuchł w po-
niedziałek w godzinach wieczornych. Zgro-
madzone wewnątrz materiały o wysokim 
współczynniku palności spowodowały, że 
pożar szybko osiągnął duże rozmia-
ry. W akcji gaśniczej wzięły udział 22 
zastępy straży. Akcja trwała przez całą 
noc. Budynek uległ całkowitemu znisz-
czeniu. Straty oszacowano na 8 milio-
nów złotych. Nie było poszkodowanych.

Pożar w kamienicy przy 
ul. Kolejowej (15 Xi 2015)

Zgłoszenie o pożarze kamienicy 
straż pożarna otrzymała o godz. 2.26. 
Z budynku ewakuowano 20 osób. Cztery 
osoby trafiły do szpitala z podejrzeniem 

podtruciem gazami, jedna osoba złamała rę-
kę, wyskakując podczas pożaru z okna. W ak-
cji gaśniczej brało udział 11 zastępów straży 
pożarnej. Spłonął dach kamienicy, a miesz-
kania znajdujące się niżej zostały zalane. 
Zabezpieczenie pogorzeliska trwało jeszcze 
w kolejnym dniu.

Akcja gaśnicza 29 października 2012 r. (ze zbiorów OSP w Wągrowcu).

Zniszczenia po pożarze kamienicy 
przy ul. Kolejowej. Fot. Piotr Korpowski.
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Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Wągrowcu z 1923 roku, fot. P. Korpowski 
(w zbiorach Izby Tradycji Pożarnictwa OSP w Wągrowcu).

Sztandar 
z 1923 roku

Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wągrowcu został poświęcony 3 sierpnia 
1923 roku, podczas uroczystości związanych 
z jubileuszem 55-lecia jednostki. to wyjątko-
we weksilium jest dla strażaków swoistą „re-
likwią”, związaną z początkami miejscowego 
pożarnictwa, zaś dla historyka ten „artefakt 

z przeszłości” stanowi źródło wiedzy o cza-
sach minionych. Na wstępie należy zaznaczyć, 
że wągrowiecki sztandar wśród tych, które 
fundowano w okresie po odzyskaniu niepod-
ległości w 1918 roku, należy do najstarszych 
w Wielkopolsce (starszy jest jedynie sztan-
dar OSP w Lesznie, poświęcony w czerwcu 
1923 roku). W czasach zaborów niektóre stra-
że ochotnicze posiadały sztandary z napisami 
w języku niemieckim i z symbolami osadzo-
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Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Wągrowcu

nymi w tradycji pruskiej. Niestety nie wiemy 
nic na temat takiego sztandaru, który mógłby 
być związany z Wągrowcem. Jak wspomnie-
liśmy wyżej, sztandar z 1923 roku należy do 
najstarszych w Wielkopolsce, co oznacza, 
że wykonano go według własnego koncep-
tu. Prawdopodobnie z tej właśnie przyczyny 
na wągrowieckim sztandarze możemy za-
uważyć określone nawiązania do symboliki 
strażackiej znanej z czasów pruskich. Przy-
kładem takiego nawiązania jest emblemat 
strażacki haftowany na głównym płacie, który 
w polskiej tradycji zwykle zastępowano wize-
runkiem św. floriana (ale do symbolu „świec-
kiego” powrócono jeszcze raz w okresie Pol-
ski Ludowej). Drugim nawiązaniem do tradycji 
z czasów zaborów jest hasło wyszyte na dru-
gim płacie: JEDEN ZA WSZyStKICH/ WSZySCy 
ZA JEDNEGO (w naszym przypadku oczywi-
ście zapisane w języku polskim). Na większo-

ści polskich sztandarów z okresu międzywo-
jennego umieszczano inne hasło: „Bogu na 
chwałę, bliźniemu na ratunek”.

Prócz opisanych symboli i napisów, mo-
żemy na sztandarze odczytać haftowane zło-
tymi nićmi słowa: OCHOtNICZA StRAŻ POŻAR-
NA/ WĄGRÓWIEC. oraz daty dotyczące założe-
nia jednostki i poświęcenia sztandaru: 1868 
R./ 1923 R. Ciekawostką jest wprowadzenie 
nazwy miasta w odmianie z dwoma polskimi 
znakami (Wągrówiec). Nazwa w tej formie zo-
stała oficjalnie zniesiona w 1921 roku, jednak 
zachowała wśród mieszkańców popularność 
jeszcze przez dłuższy okres czasu.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że 
„luźne nawiązania” do czasów zaborów 
w żadnym stopniu nie obniżają wartości wą-
growieckiego sztandaru; wręcz przeciwnie 
– nadają mu wybitnych cech oryginalności. 
Pod względem historycznym sztandar wą-
growieckich strażaków z 1923 roku należy do 
najcenniejszych tego typu obiektów w kraju.

Sztandar ma też swoją własną historię. 
W okresie międzywojennym był godnym 

symbolem wągrowieckich strażaków. 
Poczet sztandarowy uczestniczył we 
wszystkich znaczniejszych uroczy-
stościach odbywających się w tam-
tym czasie. We wrześniu 1939 roku, 

gdy nastał okres okupacji niemieckiej, 
sztandar zdeponowano w kościele far-

nym. Wobec agresywnej praktyki nazistów 
zmierzających do zniszczenia wszelkich 
śladów polskiej kultury, strażacy zdecydo-
wali o ukryciu sztandaru. Warto w tym miej-
scu wspomnieć, że takie „zabezpieczenie” 
symboli organizacji związanych z niepod-
ległą Polską groziło surowymi konsekwen-
cjami. Według późniejszych relacji sztandar 

Medal okolicznościowy wybity z okazji jubileuszu 25-lecia 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wągrowcu (Freiwillige Feüer-
wehr Wongrowitz), 20 sierpnia 1893 r. Na medalu przedsta-
wiono symbole stosowane w wągrowieckiej OSP w okresie 
zaborów (ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Wągrowcu).
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Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Wągrowcu z 1923 roku, fot. P. Korpowski 
(w zbiorach Izby Tradycji Pożarnictwa OSP w Wągrowcu).

był przechowywany w różnych miejscach. 
W pewnym okresie miał być między innymi 
umieszczony za piecem, co spowodowało po-
ważne uszkodzenia, widoczne na nim do dziś. 
Po zakończeniu okupacji niemieckiej sztan-
dar wydobyto z ukrycia. Był on świadectwem 
przywiązania do tradycji i poświęcenia stra-
żackich rodzin, które podjęły ryzyko zabez-
pieczenia go przed zniszczeniem przez oku-
panta. Można nawet pokusić się o stwierdze-
nie, że w pierwszych latach po zakończeniu 
wojny sztandar z 1923 roku uchodził wśród 
strażaków za symbol nadziei na odzyska-
nie niepodległej Rzeczypospolitej. Wkrótce 
strażacy dowiedzieli się jednak, że sztandar 
związany z przedwojenną Polską „jest nie-
słuszny politycznie” i dlatego nie należy go 
publicznie prezentować.

Nowy sztandar ufundowano dopiero 
w 1962 roku. Dla zachowania ciągłości trady-
cji zadecydowano, że wzór na głównym pła-
cie będzie wzorowany na sztandarze przed-

wojennym. W centrum umieszczono więc 
emblemat strażacki a napisy haftowano z za-
chowaniem układu znanego z wcześniejsze-
go sztandaru. U góry: OCHOtNICZA StRAŻ PO-
ŻARNA, poniżej: W WĄGROWCU oraz daty: 1868/ 
1862 odnoszące się do założenia jednostki 
oraz fundacji aktualnego sztandaru. Na od-
wrotnej stronie umieszczono treści zgodne 
z wzorami obowiązującymi w Polsce Ludowej.

Aktualny sztandar Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Wągrowcu został poświęcony w 2003 
roku. Zachowano na nim układ graficzny 
przyjęty w 1923 i 1962 roku. Na głównym pła-
cie umieszczono emblemat strażacki i napi-
sy: StRAŻ POŻARNA/ W WĄGROWCU oraz daty: 
1868/ 2003. W lewym górnym rogu wprowa-
dzono dodatkowo herb miasta. Na odwrotnym 
płacie umieszczono znak Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz napis: BOGU NA CHWAŁĘ/ LUDZIOM 
NA RAtUNEK.
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Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Wągrowcu

Strażacy z ocalonym od zniszczenia sztandarem OSP w Wągrowcu z okresu międzywojenne-
go, 1968 r. Stoją od lewej: Leon Promiński, ?, Gruszczyński. Siedzą od lewej: Jan Twardowski, 
Polcyn, ?, Marian Filut (ze zbiorów Izby Tradycji Pożarnictwa OSP w Wągrowcu).

Uroczystości strażackie na rynku w Wągrowcu, lata 70. XX w. (zbiory OSP w Wągrowcu).
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Strażacka wieża obserwacyjna, tzw. 
Wspinalnia, wyróżnia się architektonicznie 
wśród zabytkowych budynków Wągrowca. 
Wieża usytuowana jest w najstarszej części 
miasta, a jej strzelista, neogotycka sylwetka 
góruje ponad dachami budynków mieszkal-
nych. Niegdyś budynek był symbolem bez-
pieczeństwa mieszkańców wobec zagroże-
nia pożarowego. Ze szczytu wieży prowadzo-
no obserwację terenu, ponadto „Wspinalnię” 
wykorzystywano do ćwiczeń strażackich i 
magazynowania sprzętu. W przypadku do-
strzeżenia pożaru z jej szczytu alarmowano 

sygnałem trąbki. W okresie międzywojennym 
trąbkę zastąpiono syreną elektryczną.

Czas budowy strażackiej Wspinalni nie 
został dotychczas precyzyjnie ustalony, jed-
nak można podejrzewać, że decyzję o jej bu-
dowie podjęto wkrótce po powołaniu w mie-
ście ochotniczej straży. Nie ulega wątpliwości, 
że „Wspinalnia” spełniała swoje zadania już 
na początku XX wieku. Świadczą o tym wido-
kówki z tamtych czasów, na których uwiecz-
niono fotograficzne ujęcia wykonane z jej 
szczytu.

Ćwiczenia strażackie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Wągrowcu, lata 50. XX wieku 
(ze zbiorów Izby Tradycji Pożarnictwa OSP 
w Wągrowcu).
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Strażacka „Wspinalnia” 
– izba tradycji ochotniczej 
Straży Pożarnej w Wągrowcu

Dziś strażacka „Wspinalnia” spełnia do-
datkową funkcję. W jej wnętrzu urządzono 
Izbę tradycji Pożarnictwa Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Wągrowcu. W 2008 roku, z inicja-
tywy miejscowych strażaków i przy wsparciu 
samorządu Miasta Wągrowiec, przeprowadzo-
no gruntowny remont całego obiektu i udo-
stępniono go do zwiedzania. Wspinając się po 
drewnianych schodach, na każdym z czte-
rech poziomów wieży,  można zapoznać się 
z przeszłością pożarnictwa i wągrowieckiej 
OSP. Z tarasu na szczycie wieży rozpościera 
się widok na panoramę miasta. W bliższym 
otoczeniu można zauważyć Dzienny Dom Se-
niora – dawną Starą Strzelnicę, w której 150 lat 
temu odbyło się zebranie założycielskie wą-
growieckiej straży ochotniczej. Z tego same-
go budynku 30 grudnia 1918 roku 
wyruszył oddział powstańców, by 
rozbroić żołnierzy niemieckich ze 
stacjonującego w mieście oddzia-
łu (stąd obecna nazwa ulicy: Po-
wstańców Wielkopolskich). W są-
siedztwie „Wspinalni” znajduje się 
ścieżka spacerowa, którą można 
dojść na Rynek, lub do skrzyżowa-
nia rzek Wełny i Nielby.

Izba tradycji Pożarnictwa OSP 
w Wągrowcu pozostaje pod opie-
ką strażaków. Prezentowane tutaj 
eksponaty zebrano dzięki ofiarno-
ści i obecnych i byłych członków 

OSP oraz ich rodzin. Wśród licznych obiek-
tów dokumentujących dzieje wągrowieckiej 
straży najwięcej jest urządzeń i wyposażenia 
z XX wieku. tutaj przechowywane są również 
dwa dawne sztandary, prezentowane są stro-
je strażackie a także miniaturowe modele po-
jazdów oraz współczesne puchary, zdobyte 
przez jednostkę. Od 2008 roku jej kustosza-
mi są Stefan Matuszak i Jan Przybył, którzy 
nie tylko udostępniają Izbę tradycji zwiedza-
jącym, ale również przybliżają dzieje dawne-
go i współczesnego pożarnictwa. Strażacka 
„Wspinalnia” w Wągrowcu jest od dziesięciu 
lat miejscem, w którym koncentruje się pa-
mięć o wspaniałych tradycjach wągrowiec-
kiego pożarnictwa - jest dumą Ochotniczej 
Straży Pożarnej i mieszkańców miasta.

Strażacka „Wspinalnia”

Widok ze szczytu strażackiej „Wspinalni”, pierwsze dekady XX wieku 
(ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Wągrowcu).
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Strażacka „Wspinalnia” w 1987 roku, w okresie po przejęciu obiektu przez zakład komunikacji. 
Nowa remiza OSP została dobudowana po stronie północnej wieży. Jej otwarcie miało miejsce 
w 1989 roku (ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Wągrowcu).
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Strażacka „Wspinalnia”

Inspiracją do urządzenia w strażackiej wieży ekspozycji przywołującej tradycje wągro-
wieckiego pożarnictwa, była poświęcona tej tematyce wystawa w Muzeum Regionalnym 
w Wągrowcu (2005 r.). Pracownicy muzeum włączyli się również w prace nad przygotowa-
niem ekspozycji we „Wspinalni” (ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Wągrowcu). 

Prace remontowe przy strażackiej „Wspinalni”, 2008 r.
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Kustosz Izby Tradycji Stefan Matuszczak podczas oprowadzania 
pierwszej grupy zwiedzających, 2008 rok, fot. P. Korpowski.

Otwarcie „Wspinalni” po renowa-
cji. Przekazanie pucharu z okresu 
międzywojennego do zbiorów Izby 
Tradycji Pożarnictwa OSP w Wą-
growcu, 2008 rok, fot. P. Korpowski.
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Strażacka „Wspinalnia”

Taras widokowy na szczycie strażackiej „Wspinalni”, fot. P. Korpowski

Kustosz Izby Tradycji Stefan Matuszczak oprowadza turystów, 2018 rok, fot. Violetta Gryczka.  
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Zarząd ochotniczej Straży Pożarnej w Wągrowcu
w jubileuszowym roku 150-lecia oSP w Wągrowcu

Prezes: Zbyszko Sygierycz
Wiceprezes: Zdzisław Powałowski
Naczelnik: Bartosz Bejmowicz
Sekretarz: Kinga Góralska
Skarbnik: tomasz Urbański
Gospodarz: Piotr Piotrowski
Członek zarządu: Urbański Bogusław   

Komitet organizacyjny obchodów 150-lecia oSP w Wągrowcu

Krzysztof Poszwa (Burmistrz Wągrowca)
Zbigniew Dziwulski (Komendant Powiatowy PSP w Wągrowcu)
Andrzej Kuraszkiewicz (Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP)
Zbyszko Sygierycz (Prezes OSP w Wągrowcu)
Andrzej Bartkowiak (komendant Wojewódzki PSP)
Zbigniew Cholewiński (kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Urzędu Miejskiego w Wągrowcu).
Marcin Moeglich (Muzeum Regionalne w Wągrowcu) 

Bartosz Bejmowicz 
Zbigniew Cholewiński 
Bartosz filip 
Kinga Góralska 
Jan Jarzyński
Władysław Jarzyński 
Marian Ludek 
Jan Maćkowiak 
Stefan Matuszak 
Janusz Muszyński 
Bogumiła Niespodziana 
Mateusz Niewiadomy 
Barbara Nowak 
Daniel Nowak 
Jakub Nowak 

Przemysław Nowak 
Maciej Piechowiak 
Piotr Piotrowski 
Sebastian Pochylski 
Powałowski Zdzisław
Waldemar Pruss 
Izabela Przybył 
Jan Przybył 
Mariusz Przybył 
Paweł Przybył 
Szymon Przybył 
Szymon Rolewski 
Robert Sempołowicz 
Artur Senger 
Marek Senger 

Zdzisław Senger 
Robert Skrzypek 
Szymon Strachanowski 
Mateusz Sygierycz 
Zbyszko Sygierycz 
Dawid Szcześniak 
Przemysław Szcześniak 
Bogusław Urbański 
tomasz Urbański 
Łukasz Wieczorek 
Bartosz Witkowski 
tomasz Wyka 
Sławomir Wyrzykowski 

członkowie ochotniczej Straży Pożarnej w Wągrowcu 
w jubileuszowym roku 150-lecia
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Tradycje wągrowieckiego pożarnictwa
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