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Witamy w Kruszwicy

Zawody STIHL TIMBERSPORTS® Series doczekały się w Polsce sporej 
rzeszy fanów i entuzjastów. W tym roku na dużą dawkę sportowych  
emocji i spory zastrzyk adrenaliny można będzie liczyć w Kruszwicy.  
Po raz pierwszy w historii Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników 
w cięciu i rąbaniu drewna odbędą się na Kujawach.

Ta sportowa rywalizacja bierze swój początek w tradycyjnej pracy drwali. 
Przed laty, aby wyłonić najlepszego spośród siebie, drwale organizowali 
lokalne zawody w rąbaniu drewna. Z czasem zaczęto rozgrywać zawody 
krajowe, a od roku 2006 rozgrywane są Indywidualne i Drużynowe 
Mistrzostwa Świata. W tym roku najlepsi polscy zawodnicy spotykają się 
19 lipca w Kruszwicy, by walczyć o tytuł Mistrza Polski i kwalifikacje do 
Mistrzostw Świata, które odbędą się w Innsbrucku w Austrii. 

Serdecznie witam wszystkich przybyłych gości, zawodników oraz 
zgromadzoną w Amfiteatrze publiczność. 

Życzę wszystkim wspaniałej zabawy i wielu sportowych emocji, a wszystkim 
zawodnikom życzę osiągnięcia jak najlepszych wyników.

Jesteśmy zaszczyceni 
mogąc gościć najlepszych 
polskich zawodników 
STIHL  TIMBERSPORTS® 
Series

Burmistrz Kruszwicy

Dariusz Witczak



 Sondaże opinii publicznej od wielu lat pokazują, że naj-
większym zaufaniem społecznym w naszym kraju cieszą 
się strażacy, w tym strażacy ochotnicy. Zrzeszający OSP  
z całego kraju Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rze-
czypospolitej Polskiej to największa w Polsce organizacja 
pozarządowa, której tradycje sięgają niemal 150 lat. Siła 
ochotniczych straży pożarnych, będących ważnym ogniwem  
w systemie bezpieczeństwa, leży nie tylko w ich liczebności 
(do prawie 16,5 tysiąca OSP należy niemal 700 tysięcy osób, 
w tym blisko 37 tysięcy kobiet), lecz także w podnoszącym 
się z roku na rok poziomie wyszkolenia ochotników i wypo-
sażenia OSP w sprzęt i samochody pożarnicze. Coraz więcej 
strażaków ochotników doskonali potrzebne umiejętności na 
specjalistycznych kursach, m.in. z zakresu kwalifikowanej 
pierwszej pomocy. Z ogólnej liczby członków OSP prawie  
430 tysięcy ochotników ma niezbędne kwalifikacje do udzia-
łu w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Dziś strażacy ochotnicy 
nie tylko gaszą pożary. W obszarze ich działania jest także: 
udzielanie pomocy ofiarom kolizji i wypadków drogowych, 
czuwanie nad bezpieczeństwem ludzi korzystających  
z akwenów wodnych, niesienie pomocy ofiarom klęsk 
żywiołowych, katastrof budowlanych i komunikacyjnych, 
poszukiwanie osób zaginionych, ratownictwo techniczne, 
chemiczne i ekologiczne, ratownictwo wysokościowe. 
Warto również wspomnieć o działalności wychowawczej  

i kulturalnej, prowadzonej przez ochotnicze straże pożarne. 
Ponad 92 tysiące dzieci i młodzieży do 18 roku życia należy 
do młodzieżowych drużyn pożarniczych, zdobywając wie-
dzę i umiejętności przydatne nie tylko strażakom. Przy OSP 
działają także orkiestry dęte, zespoły artystyczne i teatralne. 
W wielu miejscowościach remiza OSP jest centrum życia 
kulturalnego. Ze środków z budżetu państwa, które otrzy-
muje ZOSP RP, dofinansowywane są: zakupy samochodów  
i sprzętu pożarniczego, umundurowanie i środki ochrony 
osobistej strażaków, remonty i budowa remiz. www.zosprp.pl 

fot. Adrian Józefacki | www.jozefacki.pl 

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej



Historia zawodów
Historia rywalizacji w sportach związanych  

z cięciem i rąbaniem drewna sięga XIX wieku. 

Legenda głosi, że w 1870 roku w miejscowości 

Ulverstone w Tasmanii dwóch drwali założyło się, 

który z nich najszybciej zetnie drzewo. 

W latach 1870-1890 zostały udokumentowane 
dziesiątki podobnych zawodów. Nie miały one 
jeszcze wówczas ściśle ustalonych reguł. Zmieniło 
się to w 1890 roku po powołaniu w Australii 
pierwszej organizacji „Axemen’s Association”.   
W 1891 roku w tasmańskiej miejscowości 
Latrobe odbyły się pierwsze mistrzostwa świata. 
Od tego momentu sport triumfalnym krokiem 
rozprzestrzenił się na świecie i szybko podbił 
także USA i Kanadę. Odbywało się coraz więcej 
zawodów, doskonalono reguły, dochodziły nowe 
dyscypliny wymagające użycia siekiery i piły. 
W 1985 roku STIHL w Stanach Zjednoczonych 
zdecydował się wesprzeć sportowców powołując 
do życia STIHL TIMBERSPORTS® Series jako serię 



zawodów o charakterze mistrzostw. Producent 
pilarek wybrał spośród wielu dyscyplin sześć 
najbardziej atrakcyjnych dla widzów: Springboard, 
Stock Saw, Standing Block Chop, Single Buck, 
Underhand Chop oraz Hot Saw. Obecnie STIHL 
TIMBERSPORTS® Series to najwyższy poziom 
zawodów, najlepsi zawodnicy i największa liczba 
widzów. Sporo uwagi i środków poświęca się 
intensywnemu wspieraniu zawodników. Krajowe 
oraz międzynarodowe obozy treningowe dla 
zawodników zapewniają dyscyplinie solidną bazę 
oraz sportową przyszłość. W roku 2001 zawody 
trafiły do Europy a w roku 2003 do Polski.  
W naszym kraju zawody organizowane są 
wspólnie ze Związkiem Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP, a zawodnicy są czynnymi członkami 
OSP.



STIHL STOCK SAW
W tej konkurencji wszyscy zawodnicy pracują takimi samymi pilarkami łańcuchowymi. 
Po rozgrzaniu silników, pilarki zostają odłożone, a obydwie ręce zawodnika spoczywają 
na kłodzie drewna. Na dany sygnał zawodnik odcina od kłody o średnicy 40 cm dwa 
równoległe krążki drewna. Pierwsze cięcie odbywa się z góry na dół, drugie z dołu do 
góry. Zawodnik nie może podczas cięcia przekroczyć określonej grubości krążka.

STANDING BLOCK CHOP
Zawodnik przerąbuje siekierą pionowo stojącą kłodę drewna. Konkurencja ta wzorowana 
jest na tradycyjnej ścince drzewa przy użyciu siekiery. Kłoda drewna topolowego ma 
średnicę 30 cm, a zadaniem zawodnika jest jej przerąbanie w jak najkrótszym czasie. 
Uderzenia siekierą w odpowiednim miejscu, z odpowiednią siłą i pod właściwym kątem, 
są rozstrzygające dla osiągnięcia sukcesu w tej konkurencji.

SPRINGBOARD
Ta nadzwyczaj widowiskowa konkurencja rozpoczyna się wyrąbaniem siekierą dwóch 
„kieszeni” w umieszczonej pionowo kłodzie. Następnie zawodnik wspina się na kłodę, 
umieszczając deskę w przygotowanej „kieszeni” i odrąbuje wierzchołek kłody (średnica  
27 cm) uderzając w niego z dwóch stron. Dyscyplina ta wymaga od zawodnika perfekcyjnej 
techniki oraz umiejętności utrzymania równowagi na wysokości 2,70 m nad powierzchnią 
ziemi. 



HOT SAW
Pilarki używane w tej dyscyplinie zadziwiają nie tylko swą wielkością i mocą (27 kg, 62 
KM), ale również szczególnym dźwiękiem przypominającym odgłosy znane z Formuły 1. 
Zadaniem zawodnika jest odcięcie w możliwie najkrótszym czasie trzech krążków  
o określonej grubości z leżącej poziomo kłody.

SINGLE BUCK
Zawodnik odcina od kłody jeden krążek drewna przy pomocy olbrzymiej piły ręcznej. 
W tej dyscyplinie decydujące znaczenie ma odpowiednia dynamika i rytm pracy 
zawodnika. Aby ułatwić pracę dopuszczalne jest smarowanie piły w trakcie konkurencji 
oraz używanie klina umieszczanego pomiędzy kłodą a odcinanym krążkiem. Przy 
pracach tych asystują inni zawodnicy.

UNDERHAND CHOP
Zawodnik stoi w rozkroku na leżącej kłodzie drewna o średnicy 32 cm i stara się w jak 
najkrótszym czasie przerąbać ją uderzeniami siekiery. W tej konkurencji o sukcesie 
decyduje obok dużej siły, odpowiednia technika. Po przerąbaniu kłody do połowy 
zawodnik obraca się, a obrót ten powinien nastąpić maksymalnie płynnie i być połączony 
z następnym uderzeniem siekiery.



REKORDY STIHL TIMBERSPORTS® Series

REKORDY POLSKI STAN NA DZIEŃ 14.06.2014

Konkurencja Nazwisko Imię Kraj Rok Czas

Standing Block Chop DROZDEK Arkadiusz PL MŚ 2007 00:20,89

Hot Saw DROZDEK Arkadiusz PL ME 2007 00:07,80

Springboard GROENWALD Jacek PL MP 2012 01:07,64

Single Buck KACZMAREK Krystian PL MŚ 2012 00:14,55

STIHL Stock Saw POŁOM Sławomir PL MP 2007 00:10,21

Underhand Chop DROZDEK Arkadiusz PL ME 2009 00: 23,01  

REKORDY ŚWIATA STAN NA DZIEŃ 14.06.2014

Konkurencja Nazwisko Imię Kraj Rok Czas

Standing Block Chop WYNYARD Jason NZ MŚ 2007 00:12,33

Hot Saw BOLSTAD David NZ MŚ 2007 00:05,43

Springboard HEWITT Mitch CA MŚ 2011 00:38,24

Single Buck WYNYARD Jason NZ M USA 2007 00:09,40

STIHL Stock Saw KOMAREK Martin CZ M USA 2010 00:09,44

Underhand Chop BOLSTAD David NZ MŚ 2007 00:14,43



Uczestnicy XI Mistrzostw Polski Strażaków Ochotników

Jacek Groenwald
Połczyno
pomorskie

Marcin Juskowski
Szkaradowo
wielkopolskie

Krystian Kaczmarek 
Ostoje

wielkopolskie 

Krzysztof Majewski
Rokitki

dolnośląskie

Tomasz Pawlak 
Ostoje

wielkopolskie 

Marek Żeliźniak 
Wyszęcice
dolnośląskie

Robert Adamowicz
Tarnowskie Góry

śląskie

Janusz Chmielewski
Sokółka
podlaskie

Kazimierz Dampc
Czeczewo 
pomorskie

Arkadiusz Drozdek
Zielona Góra



Ciekawostki - STIHL TIMBERSPORTS® Series

DREWNO 
Podczas zawodów STIHL TIMBERSPORTS® Series w Europie najczęściej używa 
się drewna topolowego.  Jedynie w konkurencji Single Buck wykorzystywane 
jest drewno sosny wejmutki (white pine), które dzięki  swoim właściwościom 
nie tępi zębów tnących piły ręcznej. 

SIEKIERA 
Ostre jak brzytwa siekiery są wykonane z ręcznie szlifowanej stali. Ważą około 2,5-3 
kg i mają długość 80 cm. Są one produkowane na indywidualne zamówienia i nie 
nadają się do codziennych prac w lesie lub ogrodzie. Najbardziej znani producenci  
siekier mieszczą się w Australii.

HOT SAW 
Jednocylindrowa, dwusuwowa pilarka o mocy ponad 60 KM przygotowana specjalnie 
do udziału w zawodach STIHL  TIMBERSPORTS® Series waży ok. 27 kilogramów, a piła 
łańcuchowa porusza się z prędkością 240 km/h. Urządzenie wymaga od zawodnika potężnej 
siły, gdyż niezwykłą sztuką jest utrzymać stabilnie pilarkę przy takim ciężarze. Pilarki nie 
posiadają systemu chłodzenia i nie nadają się do prac w lesie.


