Strażacka Izba Pamięci w Wągrowcu
Ochotnicza Straż Pożarna w Wągrowcu jest jedną z niewielu jednostek w kraju, która
może poszczycić się Strażacką Izbą Pamięci, w której zapoznać się można ze sprzętem
i eksponatami strażackimi, fotografiami i dawnym umundurowaniem strażaków - ochotników.
Izba Pamięci została utworzona dzięki zaangażowaniu Stanisława Wilczyńskiego
– Burmistrza Miasta Wągrowca w zabytkowej wieży i dawnej wspinalni, w której
w minionych latach druhowie – ochotnicy suszyli węże i inny sprzęt pożarniczy po udziale
w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach. Pomysł ten wzbudził entuzjazm wśród strażaków
– ochotników, którzy z zapałem przystąpili do zagospodarowania izby w różne eksponaty
związane z działalnością ratowniczo – gaśniczą. Władze miasta przeznaczyły środki
finansowe na wyremontowanie obiektu i przystosowanie go do gromadzenia eksponatów
historycznych. Na szczycie wieży uruchomiono taras widokowy, z którego można podziwiać
panoramę okolicy przez lornetki i lunety. Szczególny wkład w wystrój powstałej Izby
Pamięci wykazali: Stefan Matuszak – prezes OSP, Jan Przybył – naczelnik, Bartosz
Bejmowicz – skarbnik oraz asp. poż. Waldemar Pruss. Uroczystego otwarcia 18 września
2008 roku dokonał Burmistrz Stanisław Wilczyński, który przekazał Izbę Pamięci wraz z
tarasem widokowym pod opiekę OSP. W tej szczególnej uroczystości otwarcia uczestniczyli
także przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Państwowej Straży Pożarnej, Zarządu
Powiatowego i Miejsko - Gminnego Związku OSP RP, harcerze oraz mieszkańcy miasta.
Rocznie Izbę Pamięci odwiedza średnio 1500 zwiedzających z kraju i zagranicy, którzy
również mają możliwość podziwiania okolicznej panoramy. Wśród eksponatów, z którymi
warto się zapoznać są m.in.: syrena ręczna, prądownice pistoletowe, węże, rozdzielacze,
telefony na kolbkę, gaśnice, topory strażackie, koce gaśnicze, aparaty tlenowe, zasycasz
liniowy, maska przeciw ciśnieniowa „Danka” do aparatu AP35, wytwornica piany, ubranie
żaroodporne chroniące strażaka przed wysoką temperaturą, drabina hakowa do wspinania się
na zewnątrz budynku, pompa szlamowa oraz mundur strażacki przepasany pasem Józefa
Twardowskiego – byłego komendanta powiatowego z lat 50 – tych. Jest również 12V agregat
prądotwórczy z 1963 roku. Znaczącymi eksponatami historycznymi są zabezpieczone w
galotach dwa sztandary; pierwszy z 1923 roku, drugi z 1962 roku. Podziwiać można puchar z
wygrawerowaną datą 1 sierpnia 1926 roku, którym został nagrodzony Franciszek Czerwiński
– były naczelnik za swoje 25-lecie służby w szeregach strażaków – ochotników. Rzucający
się w oczy jest dyplom uznania z 1926 roku, który nadała wągrowieckiej jednostce OSP Rada
Naczelna Głównego Związku Straży Pożarnej RP z okazji jubileuszu za ofiarną i owocną
prace na polu pożarnictwa ojczystego. Jest też oprawiony srebrny medal zasługi przyznany
komendantowi Józefowi Twardowskiemu. Ponadto fotografie przedstawiające działalność
strażacką: strażacy przed remizą z 1935 roku, przemarsz na rynku 1947 roku, kurs dowódców
sekcji 1950 rok, a także pożar zakładów: młyna i tartaku z 1937 roku. Jest również
zamieszczony hymn strażacki, wizerunek św. Floriana z 1929 roku oraz tekst modlitwy.
W Izbie Pamięci dostrzec można także współczesne osiągnięcia wągrowieckich strażaków:
puchary za udział w zawodach sportowo – pożarniczych i konkursach honorowego
krwiodawstwa, pateny i grawertony okolicznościowe. Jest również list gratulacyjny od
niemieckich strażaków z Adendorfu, który został wręczony z okazji 140 – lecia
wągrowieckiej jednostki.
OSP w Wągrowcu powstała 1868 roku i jest jedną z najstarszych jednostek w kraju, która
w roku bieżącym obchodzi jubileusz 145 - lecia istnienia.
Izbę Pamięci można zwiedzać codziennie kontaktując się pod numerami tel. 500792695
lub 691337889, a także podziwiać panoramę okolicy z tarasu widokowego.
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