
Odczyt okolicznościowy o działalności i znaczeniu wągrowieckiej OSP 
 
Działalność i znaczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wągrowcu były tematem odczytu, 
który 28 listopada 2013 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej wygłosił Jan Maćkowiak – 
członek honorowy wągrowieckiej straży ochotniczej, laureat wojewódzkiego  
i ogólnopolskiego konkursu kronik oraz autor opracowań strażackich. Wszystkich przybyłych 
powitała Ewa Byczyńska – dyrektor miejskiej książnicy. Na odczyt przybyli dawni wieloletni 
działacze wągrowieckiej OSP oraz zarządu miejsko – gminnego straży, którzy pozostawili 
cząstkę swego życia w służbie ratowniczej. Stawili się również prezesi okolicznych jednostek 
strażackich, Genowefa Brandt reprezentująca komendanta powiatowego PSP, Barbara 
Kucharska - prezes Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i członkowie 
wągrowieckiej OSP ze Stefanem Matuszakiem – prezesem na czele.  
Przez ponad dwie godziny autor opracowania starał się w skrótowy sposób zaprezentować 
145 lat działalności wągrowieckich strażaków – ochotników, którzy przez wszystkie swoje 
lata na stałe wpisali się w funkcjonowania miasta, a szczególnie służby na rzecz drugiego 
człowieka. OSP w Wągrowcu jest jedną z najstarszych jednostek funkcjonujących na terenie 
wielkopolski i kraju. Jej powstanie zapoczątkowane zostało 1868 roku, kiedy trzej inicjatorzy: 
Dolego, Lesznem i Landek doprowadzili do zwołania zebrania założycielskiego. 
Zainteresowanie tą ideą ratownictwa w tamtym okresie przerosło wszelkie oczekiwanie, gdyż 
do straży wówczas ogniowej zgłosiło się 178 chętnych mieszkańców miasta. Postanowiono 
ówczesną straż ogniową zarejestrować i podjąć działania w celu gromadzenia sprzętu 
ratowniczego. Rozkwit nastąpił po oswobodzeniu, kiedy naczelnikiem został Franciszek 
Czerwiński, któremu pomocą służyło kilku oddanych strażaków działających jeszcze pod 
zaborem. W 1925 roku straż otrzymała swój pierwszy sztandar, a w 1938 pojazd mechaniczny 
autopogotowie, który zastąpił konny zaprzęg. Kolejny zryw strażacki odbył się po okresie 
okupacji, kiedy ochotnicy z zapałem przystąpili do reaktywowania straży i gromadzenia 
sprzętu. W 1962 roku jednostka otrzymała sztandar, a w 2013 roku podczas obchodów 135 – 
lecia kolejny, wokół którego zgromadzą się podczas uroczystości i jubileuszy. Obecnie 
wagrowiecka OSP jest jedną z lepiej wyposażonych straży, która od 1997 roku funkcjonuje w 
Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym. OSP w 2013 roku otrzymała również sprzęt 
do ratownictwa drogowego. Strażacy posiadają potrzebne przeszkolenia z zakresu 
ratownictwa i dowodzenia akcjami, są ratownikami kwalifikowanej pomocy, mogą 
obsługiwać sprzęt ratowniczo – gaśniczy. W roku bieżącym wagrowiecka OSP obchodzi swój 
jubileusz 145 – lecia w służbie drugiemu człowiekowi. Obecny zarząd tworzą: Stefan 
Matuszak – prezes, Jan Przybył – naczelnik, Zdzisław Powałowski – wiceprezes, Zbyszko 
Sygierycz – sekretarz, Bartosz Bejmowicz – skarbnik, Piotr Piotrowski – gospodarz, członek 
zarządu Kinga Góralska. Członkami zarządu miejsko – gminnego są Jan Maćkowiak i 
Zbigniew Cholewiński, który ponadto jest członkiem zarządu powiatowego. 
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