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WSTĘP 
 

Pożary od wieków były plagą mieszkańców wsi i miast. Niosły ze sobą cierpienia, lęk, spustoszenie, 

częstokroć utratę całego życiowego dorobku. Nic więc dziwnego, że człowiek usiłował zabezpieczyć się 

przed tym kataklizmem, ratować zarówno siebie, swoich bliskich, jak również swój majątek ruchomy  

i nieruchomy. Stąd też próby sformalizowania – kodyfikacji - działań mających na celu zarówno 

zapobieganie, jak i prowadzenie akcji ratunkowych. Pierwsze przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej 

tzw. „porządki ogniowe”, pojawiły się w wielu miastach Polski już w XIV w. Zawarto w nich zasady walki  

z pożarami oraz zakazywano budowania na terenie poszczególnych miast domów drewnianych1. 

Najstarsze „porządki ogniowe” wydały władze Krakowa w 1374 r., zaś w latach 1431, 1546, 1548, 

1614 ukazywały się takowe sygnowane przez rady miejskiej Warszawy. 

Jedną z pierwszych prób ujęcia w ramy prawne przepisów o ochronie przeciwpożarowej było 

przygotowanie tychże zasad przez Marszałka Wielkiego Koronnego Stanisława Lubomirskiego (zob.: 

Porządek ogniowy w Warszawie, od Marszałka Wielkiego Koronnego na mocy prawa ustanowiony 1779 r.).  

                                                 
1 J. R. Szaflik, Dzieje ruchu strażackiego do 1918 roku, [w:] Z dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych : studia i artykuły, pod  red. A. Kołodziejczyka, Warszawa 1996, s. 9. 
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W wydanym w 1551 r. dziele Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego „O poprawie Rzeczypospolitej” 

znalazł się rozdział „O uwarowaniu pożogi 

i o gaszeniu”. Czytamy tam m.in.: Skoro się 

gdzie dom zazże, gospodarz albo który 

domownik niech wnet z domu wybieże a ogień 

obwoływa. Jeśli tego nie uczyni, gardłem niech 

będzie karan2. Dalej autor zaleca: Każdy 

gospodarz u domu swego niech ma drabinę  

i osękę albo hak na długim drągu do rozrywania 

domu. Niech ma prześcieradło albo chustkę na 

długiej tyce, którąby rozmoczywszy ogień 

gaszono; ktemu niech ma siekierę, wiadro i fasy 

lub stawnice przed domem pełne wody3. 

                                                 
2 A. F. Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej, Przemyśl 1857, s. 202. 
3 Tamże, s. 203. 

Źródło: A. F. Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej, Przemyśl 1857 
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Co ciekawe u Modrzewskiego znalazła się również 

informacja o potrzebie stworzenia rodzaju regularnej 

służby z dowódcami na czele (tzw. starszymi), których 

zadaniem byłaby obrona przed pożarami: Starsi obrani 

niech naprzód przysięgę uczynią, że w mieście  

w bronieniu od ognia i od każdej inszej nieszczęśliwej 

przygody będą wierni i pilni. (…) Gdyby się gdzie 

zapaliło, albo jaka insza przygoda przypadła, i starsi  

z ludźmi swemi niech przybędą a, co trzeba, czynią4. 

 

                                                 
4A. F. Modrzewski, O poprawie …, s. 203. 

Źródło: A. F. Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej, Przemyśl 1857 
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 naszej przepastnej „starej szafy” wyciągaliśmy dotychczas wydawnictwa książkowe, bardziej lub mniej obszerne. 

Tym razem jednak pragniemy przedstawić publikację zaliczaną do jednodniówek,  czyli jak podaje „Encyklopedia 

wiedzy o książce” wydawnictwo o charakterze okolicznościowym opublikowane przez zespół osób dla 

upamiętnienia jakiegoś wydarzenia. Pod względem wydawniczym znajduje się na pograniczu druków zwartych i ciągłych: 

ma postać czasop., ale najczęściej ukazuje się jednorazowo. Czasem szereg J. wydanych pod różnymi tytułami przez ten sam 

zespół zapoczątkowuje czasop. lub zastępuje je5. Definicja zawarta w „Encyklopedii wiedzy o książce” dodaje, iż 

jednodniówki bywają niekiedy próbnymi (pierwszymi) numerami czasopism6. Zaś Janina Cygańska w „Encyklopedii 

współczesnego bibliotekarstwa polskiego” wspomina również, że przed I wojną światową dla ominięcia przepisów 

prasowych niektóre czasop. ukazywały się w formie j[ednodniówek]7.  

Tyle encyklopedyczne definicje, my zaś pragniemy zaprezentować dostępną w naszych zbiorach Jednodniówkę 

wydaną z okazji 50-letniego jubileuszu istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Suwałkach w dniu 17 maja 1931 r.  

W naszych zasobach  regionalnych posiadamy dwa egzemplarze tego tytułu. Jeden otrzymaliśmy w formie daru (wyceniony 

na 80 zł), drugi natomiast został zakupiony za kwotę 200 zł, przy czym pierwszy z nich (w nieco gorszym stanie) trafił do 

księgozbioru biblioteki we wrześniu 1979 r., natomiast drugi (zachowany zdecydowanie lepiej) zainwentaryzowano w maju 

1982 r. 

 

                                                 
5Encyklopedia wiedzy o książce, red. A. Birkenmajer, B. Kocowski, J. Trzynadlowski, Wrocław 1971, s. 1067. 
6Encyklopedia wiedzy o prasie, red. J. Maślanka, Wrocław 1976, s.  111. 
7Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego, K. Głombiowski, B. Świderski, H. Więckowska, Wrocław 1976, s. 146. 
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Źródło: http://bpsuwalki.pl/katalog-on-line/ [dostęp: 30.10.2017] 

http://bpsuwalki.pl/katalog-on-line/
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Jednodniówkę…wydano staraniem suwalskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w 1931 r., uczczono w ten sposób 50. rocznicę 

istnienia tej formacji w Suwałkach. Jak dowiadujemy się z monografii Andrzeja Matusiewicza publikacja miała ukazać się 

w roku jubileuszowym - tj. 1930, jednakże dopiero w roku następnym wydano niniejszy tytuł. Przyczyną było 

prawdopodobnie zaniedbanie prezesa Czesława Maliszewskiego, który nie podjął działań organizacyjnych w 1930  

i uroczystości jubileuszowe [a więc 

również wydanie Jednodniówki…] 

przeniesiono na rok następny. Całością 

przygotowań kierował komitet, 

powołany w marcu 1931 roku,  

w składzie: Józef Dworzaczek, 

Mieczysław Głowiński, Czesław 

Pstrokoński i Stefan Ścisłowski8.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
8 A. Matusiewicz, Ochotnicza Straż Pożarna w Suwałkach : 1880-2000, Suwałki 2000, s. 77. 

Fot. z: Jednodniówka  wydana  z okazji 50-letniego jubileuszu istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Suwałkach w dniu 17 maja 1931 r. , Suwałki 1931 
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Drukiem Jednodniówki zajęła się suwalska drukarnia zarządzana przez Klotyldę Dargielową (1893-1955) (z domu Rylską). 

Zakład w okresie międzywojennym, szczególnie w latach 30., był największym zakładem drukarsko-usługowym nie tylko  

w Suwałkach, ale w całym regionie północno-wschodnim9. Drukowano tu nie tylko wydawnictwa zwarte, ale również gazety 

i czasopisma, afisze, ogłoszenia, broszury, statuty stowarzyszeń i organizacji, obwieszczenia urzędowe, druki księgowe itp. 

 

 

Więcej informacji nt. Klotyldy Dargiel zob.: https://pl.wikipedia.org/wiki/Klotylda_Józefa_Dargiel [dostęp: 30.10.2017] 

 

  

                                                 
9 Z. Filipowicz, Z dziejów suwalskiego drukarstwa, „Jaćwież” 1999, nr 5, s. 16. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Klotylda_Józefa_Dargiel
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Niewielka objętościowo publikacja liczy sobie 40 stron - format 29x20 cm. 

Pierwotnie kartki z tekturową okładką spinały dwie metalowe zszywki, po 

których został widoczny rdzawy ślad.  

Na okładce (nieco wyblakły niebieski kolor) znalazła się tytulatura, informacja 

o drukarni oraz rysunek 

przedstawiający strażaka.  

Natomiast na pierwszej stronie 

powtórzono tytuł wydawnictwa, 

zamieszczono także program 

rocznicowych obchodów święta 

suwalskiej Ochotniczej Straży 

Pożarnej, który sygnował swoim 

nazwiskiem Franciszek Sobczak 

(inspektor pożarnictwa).   

 

 

 

 

 

 



 

 10 

Na kolejnych kartach znalazł się artykuł, a właściwie krótki rys historyczny, 

dotyczący historii Suwałk. Autorem jego był Edward Jurewicz, jednakże jak pisał 

sam autor, dane do tego szkicu opracowano na podstawie danych, zaczerpniętych  

z dzieła Połujańskiego oraz akt, będących na przechowaniu w archiwum 

Magistratu10. 

Wzmiankowane dzieło Połujańskiego to oczywiście 

Wędrówki po Gubernji Augustowskiej w celu 

naukowym odbyte. Jak czytamy we wstępie do 

reprintu tejże książki z 2016 r. Wędrówki… były 

dziełem pionierskim. Połujański jako pierwszy 

przekazał zwarty obraz przeszłości ziem 

województwa, a później (od 1837) guberni 

augustowskiej. Przed nim o dziejach tej części 

Królestwa Polskiego wiedziano niewiele, a dzieje 

Suwalszczyzny były białą plamą. Jego praca wywarła więc ogromny wpływ na wszystkie 

następne – aż po drugą połowę XX wieku – publikacje, zwłaszcza na przewodniki turystyczne i opracowania 

popularnonaukowe11. Stąd też nic dziwnego, że Jurewicz pisząc swój tekst sięgnął do Wędrówek.  

                                                 
10

Jednodniówka  wydana  z okazji 50-letniego jubileuszu istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Suwałkach w dniu 17 maja 1931 r. , Suwałki 1931, s. 3. 
11 A. Połujański, Wędrówki po Gubernji Augustowskiej w celu naukowym odbyte, Olecko 2016. 
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Historię suwalskiej Ochotniczej Straży Pożarnej poznajemy dzięki kolejnym 

artykułom: Dzieje Straży Ogniowej Ochotniczej w Suwałkach oraz Straż Suwalska 

w okresie tworzenia się Państwa Polskiego. Tekst wzbogacają fotografie 

przedstawiające m. in. dr. Teofila Noniewicza, Stanisława Maciejewskiego czy 

Stanisława Ciecierskiego (członków suwalskiej Straży). 

 

 

 

Kolejna część publikacji, czyli Album Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Suwałkach w 1930 roku ma charakter 

ikonograficzny. 

Możemy obejrzeć fotografie wykonane zapewne  

z myślą o Jednodniówce, a przedstawiające zarząd 

suwalskiej Straży oraz poszczególne oddziały  

                                  w pełnym rynsztunku. 
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Źródło fot.: Jednodniówka wydana z okazji 50-letniego jubileuszu istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Suwałkach w dniu  17 maja 1931 r., Suwałki 1931. 

 

 

 

 

Zarząd straży z ks. kapelanem Bolesławem  Gumowskim 
Orkiestra straży 

Oddział III wodny 
Oddział II sikawkowy 

Straż pożarna 
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Co ciekawe, w czterdziestostronicowej publikacji zaledwie na 

25 stronach zamieszczono materiały ściśle związane  

z suwalską Ochotniczą Strażą Pożarną i z obchodami 

jubileuszu tejże. Pozostałe 15 stron to materiały reklamowe, 

stanowiące zajmujący przegląd suwalskich firm i instytucji 

działających i świadczących swoje usługi w latach 30. 

dwudziestego wieku. 

Szata graficzna zarówno całej książki, jak i materiałów 

reklamowych, jest dosyć „uboga”, nie przeszkadza to jednak 

w odbiorze wydawnictwa, a wręcz można powiedzieć, że 

nadaje mu swoisty charakter i klimat minionych lat. Pożółkły 

papier, nieco wyblakłe fotografie oraz charakterystyczny 

język i ówczesne zasady ortografii przenoszą nas w czas, 

który odszedł bezpowrotnie.          

 

Bibliografia Strona z  publikacji: Jednodniówka wydana z okazji 50-letniego jubileuszu istnienia 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Suwałkach w dniu  17 maja 1931 r., Suwałki 1931 
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Ciąg Dalszy Nastąpi…  

 

Dziękujemy za uwagę 

 i zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów 
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