
Kronika OSP w Iskrzyni została uznana za jedną 

z 29 najlepszych w Polsce. 

28 – 30 września 2012r., w Opatowie w woj. świętokrzyskim odbył się XIX Finał Ogólnopolskiego 

Konkursu Kronik i Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, opracowania i relacje „Z dziejów 

Ochotniczych Straży Pożarnych”. 

Program XIX Finału przedstawiał się następująco: 

 

W pierwszym dniu spotkanie kronikarzy otworzyła druhna Leonarda Bogdan – kierownik działu 

programowego biura ZG ZOSP RP, oraz Andrzej Klimont – dyrektor Opatowskiego Ośrodka Kultury, 

gospodarza spotkania kronikarzy, oraz burmistrz Opatowa Andrzej Chaniecki. Następnie odbyły się 

warsztaty historyczne, a pierwszy dzień spotkania zakończył się występem artystycznym zespołu 

„Strefień”. 

 

Drugiego dnia kronikarze zwiedzili wyżynę kielecko-sandomierską, byli w podziemiach Opatowa 

i Sandomierza, zamku Krzyżtopór, oraz byli przy źródełku Wincentego Kadłubka, pierwszego kronikarza 

Polski, który spisał historię naszego narodu. 

Na zakończenie dnia, na uroczystej kolacji przygrywał zespół „Szarotka”. 

 

Trzeci dzień rozpoczęła msza św. w Kolegiacie św. Marcina z 1206 roku w Opatowie. Następnie odbyła 

się sesja popularnonaukowa, a na jej zakończenie wręczono kronikarzom dyplomy i upominki. Na 

Konkurs wpłynęło 104 kroniki w 184 tomach z 15 województw. 

29 z nich zostało uznane za wzorowe (niepisane I miejsce), 32 uznano za wyróżniające 

(II miejsce), a 42 uznano za poprawne (III miejsce). 

 

  

 

 

 

 

 

 

W spotkaniu uczestniczyło około 120 osób 

z całej Polski spośród około 8 tys., którzy piszą 

kroniki OSP. Niestety druh Józef Wulw, autor 

naszej kroniki, nie mógł być obecny na 

spotkaniu osobiście. 

Dyplom z wyróżnieniem i okolicznościowymi 

pamiątkami, przysłany został drogą pocztową. 

Kronika  OSP Iskrzynia jak i jej autor odnieśli 

bardzo duży sukces w dziedzinie utrwalania 

działalności stowarzyszenia jakim jest 

Ochotnicza Straż Pożarna, wydarzeń wiejskich 

i gminnych oraz ważniejszych ogólnopolskich 

i światowych. 

 

 

 

 



Obecnie Kronika OSP w Iskrzyni, to IV tomy formatu A5 zakończone obejmujące opisy 

działalności: 

 

Tom I  od 1912r., roku założenia jednostki do 2000 roku , który zawiera 207 fotografii autorstwa 

p. Andrzeja Józefczyka, dh Józefa Wulwa oraz zdjęcia pochodzące z archiwum jednostki oraz od druhów 

strażaków. 

 

Tom II od 20.02.2000r. do 20.04.2004r., który zawiera 375 fotografii, autorami tych zdjęć byli: 

dh J.Wulw, dh Jan Haręzga, ks. Krzysztof Kwieciński oraz p. A. Józefczyk. 

 

Tom III od 3.04. 2004r. do 3.05.2007r., który zawiera 309 fotografii , autorami zdjęć byli: dh J. Wulw, 

ks. K. Kwieciński, p. Stanisław Najdecki, dh Jakub Prugar, p. Paweł Boczar oaz p. A. Józefczyk. 

 

Tom IV od 4.05.2007r. do 31.12.2009r., który zawiera 376 fotografii ,autorami których byli: 

dh J.Wulw, dh J.Prugar, p. Walerian Więch, p. A. Józefczyk, p. Paweł Boczar, p. Krzysztof Wojnar, 

ks K. Kwieciński oraz p. Stanisław Najdecki. 

 

oraz Tom V obejmujący działalność jednostki od 17.01.2010r., który pisany jest do chwili obecnej i na 

dzień 27.lipca 2012r zawiera 266 fotografii , autorami tych zdjęć są : dh J. Wulw, p. Paweł Boczar, 

p. Stanisław Najdecki, p. Krzysztof Wojnar i p. Wojciech Tomkiewicz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronikarz OSP w Iskrzyni 

dh Józef Wulw 

 


