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Historia i teraźniejszość OSP w Sułkowicach

Pod patronatem św. Floriana

Stefan Bochenek

Motto:
Wiary ojców naszych dochować – ślubujemy,
Życia i mienia braci naszych ze wszystkich sił bronić – ślubujemy,
Cnoty rycerskie patrona naszego św. Floriana naśladować – ślubujemy,
Dla dobra ojczyzny ze wszystkich sił pracować – ślubujemy,
Tak nam dopomóż, Bóg i Najświętsza Królowo Polski Maryjo.

Fragment ślubowania strażackiego
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Szanowni Państwo, Drodzy Druhowie!
W Wasze ręce trafia monografia Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułkowicach. Niniejsze 

opracowanie daje możliwość przyjrzenia się długoletniej działalności naszej jednostki, która, 
oprócz gotowości by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Sułkowic, pełni bardzo ważną 
rolę kulturotwórczą i wychowawczą, zaskarbiając sobie jednocześnie ogromną wdzięczność 
oraz szacunek i uznanie lokalnego społeczeństwa. 

Dzięki ofiarnej pracy druhów, ich odwadze i ogromnemu zaangażowaniu, trwającemu 
niezmiennie już ponad 135 lat, społeczność Gminy Sułkowice może liczyć na gotowość do 
niesienia pomocy oraz poświęcenie nie tylko podczas pożarów, klęsk żywiołowych, ale również 
wielu innych zagrożeń, w których niejednokrotnie narażają oni swe zdrowie, a nawet życie. 
To Wy, drodzy Druhowie, czuwacie nad naszym bezpieczeństwem, to Wy podejmujecie wiele 
inicjatyw, by zmieniać nasze otoczenie na lepsze. Zawsze wierni sztandarowi i idei służenia 
bliźnim na co dzień wypełniacie swą szlachetną misję, wymagającą ogromnych pokładów 
energii, odpowiedzialności, a niejednokrotnie wielu wyrzeczeń. Za tę niezwykle ważną pracę, 
za tę codzienną, ochotniczą służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców pragnę złożyć 
ogromne podziękowania wszystkim strażackim pokoleniom sułkowickiej braci. 

Cieszę się, że powstało opracowanie przybliżające mieszkańcom historię i zasługi 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułkowicach, która na przestrzeni dziesiątek lat zapisała 
wiele pięknych kart w historii pożarnictwa oraz w życiu społecznym i kulturalnym naszej 
miejscowości. 

Z wyrazami wdzięczności i szacunku

Artur Grabczyk
Burmistrz Gminy Sułkowice
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Rycerze Floriana 
Hymn Związku OSP RP

Marsz uroczysty 
Słowa Jerzy Skokowski, muzyka Bolesław Szulia

Gdy trzeba, czuwamy po nocach,
Czy łuna na niebie nie wschodzi.
W ulewach i rwących potokach
Walczymy z żywiołem powodzi.

Bo wszędzie, gdzie życie i mienie człowieka
Gotowy potargać na strzępy los zły,
Śpieszymy z pomocą, bo nie ma co zwlekać.
Rycerze Floriana to my!

Strażacy – druhowie
I z miasta, i wsi
Czuwają, by człowiek
Bezpiecznie mógł żyć.

Opatrzność nam sprzyja, więc raźniej
Nieść pomoc, na którą ktoś czeka.
Strażacy potrafią odważnie
Przygarnąć do serca człowieka.

Umiemy żyć jasno, z honorem i dumnie,
Ożywiać marzenia i spełniać swe sny.
Więc trzeba świat kochać  
I strzec go rozumnie.
Rycerze Floriana to my!

Strażacy – druhowie
I z miasta, i wsi
Czuwają, by człowiek
Bezpiecznie mógł żyć.
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Od autora

Zarząd OSP Sułkowice zaproponował mi napisanie monografii naszej straży. Tematyka 
strażacka nie była mi obca, ponieważ kilkanaście lat byłem redaktorem naczelnym „Klamry”1, 
w której publikowałem liczne teksty o straży, a nawet cały jeden numer ułożyłem na 120. 
rocznicę powstania OSP Sułkowice2. Za to specjalne wydanie czasopisma gminnego dostałem 
list pochwalny od prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemara Pawlaka. Na stulecie OSP 
Harbutowice ułożyłem i wspólnie z Edwardem Bobłem wydałem krótką monografię tej straży, do 
której należałem3. W ostatnich latach zamieściłem w parafialnym czasopiśmie „Od Serca” kilka 
tekstów o problematyce strażackiej4.

Przy ustalaniu faktów historycznych trzeba opierać się na dokumentach i zapisach, które 
można zweryfikować. Niestety, w pożogach wojennych zaginęły lub uległy rozproszeniu 
dokumenty dotyczące powstania i działalności naszej straży. Ocalała tylko niekompletna 
„Księga Honorowa Straży Pożarnej w Sułkowicach zawiązanej w roku 1889”5. 

Brakuje również dokumentów z okresu od 1939 do 1945 – prawdopodobnie zostały 
zniszczone lub w ogóle ich nie wytworzono ze względu na zagrożenia ze strony okupanta. 
Nie odnaleziono żadnych materiałów źródłowych z 20 powojennych lat. Mogłem więc 
oprzeć się przede wszystkim na „Kronice”6, którą od 40 lat prowadzi prezes OSP Jan 
Hodurek. Skorzystałem również z broszury „Monografia Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Sułkowicach”7, kroniki parafialnej, folderów Urzędu Miejskiego w Sułkowicach a także  
z „Klamry” i „Od Serca”. Poszukiwałem też materiałów w krakowskich bibliotekach  
i archiwach. Zgromadziłem i wykorzystałem również inne publikacje, które wymieniłem  
w bibliografii.

Kopalnią wiedzy o strażackiej służbie okazały się rozmowy z zasłużonymi straża-
kami i ich rodzinami. Bardzo Im dziękuję. Od nich pochodzą przechowywane troskliwie  
w domowych zbiorach niektóre zdjęcia, legitymacje, dyplomy, listy pochwalne, wyróżnienia, 
świadectwa wyszkolenia, zaświadczenia z kursów specjalistycznych, zaproszenia na uroczy-
stości rocznicowe itp. Te materiały ogromnie wzbogaciły książkę. 

Dziękuję za współpracę Pani mgr Annie Szwaj (córce druha Józefa Ziemianina), Preze-
sowi Janowi Hodurkowi, Naczelnikowi Ryszardowi Sroce i Komendantowi Gminnemu 
Rafałowi Kurkowi.

 Stefan Bochenek

Postscriptum
1. W cytatach pozostawiłem oryginalną pisownię i styl.
2. Słowa sułkowiczanin i sułkowicki są poprawne gramatycznie, tak jak biertowiczanin, bier-

towicki, harbutowiczanin, harbutowicki – jednak tradycyjnie mówimy sułkowianin, sułkowski, 
biertowianin, biertowski, harbutowianin, harbutowski. Tak pisali dawni proboszczowie Sułkowic 
w kronice parafialnej oraz pamiętnikarze. Tak do dziś mówią rodowici sułkowianie. Zezwala 
na to tzw. uzus (zwyczaj) językowy.  
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Dzielny strażaku! Czy w dzień, czy w nocy,
Hasłem Twem: bronić bliźniego mienie;
Ludzkości życie własne w ofierze
Niesiesz odważnie, nieustraszenie.

Walczysz, lecz walka Twoja szlachetna;
Ran nie zadaje broń z Twojej ręki,
Śmierci nie siejesz, ni spustoszenia,
Wzrusza Cię krzywda, łzy, ból i jęki.

A wróg to straszny, wróg to potężny,
Co czyha każdej godziny zdradnie,
By chwycić zdobycz w płomienne szpony
I pożreć ogniem, co raz w nie wpadnie.

Gdy błyśnie zorzą łuna pożarna
Nad śpiących głową nagle na niebie,
Z toporem w dłoni spieszysz do boju,
Honor strażacki tam wzywa Ciebie.

I z rozszalałej ognia powodzi,
Gdy w krąg Twej głowy grad iskier leci,
Wyrywasz - własnej niebaczny zguby -
Schorzałe starce, kobiety, dzieci.

Cześć Ci, strażaku! Cześć Ci, rycerzu!
Niechaj Bóg sprzyja Twej zbożnej pracy!
Dumnie swe czoło wznieść możesz w górę -
Cześć Wam, kochani, dzielni strażacy!

Do strażaka
H. Myśliborski

 Dyplom w strażnicy z relikwią: kawałkiem papieskiej sutanny św. Jana Pawła II



9

Wstęp

Ochotnicza Straż Ogniowa z wielu względów jest doniosłym posterunkiem służby publicznej, 
pod której sztandarami obywatel zaprawia się do dyscypliny, uczy się posłuchu i karności dla swej 
władzy przez niego samego wybranej, pogłębia w swym sercu poczucie obowiązku i poświęcenia,  
a w sztandarze swym widzi symbol jedności, bez której nie masz w społeczeństwie i państwie 
ładu, harmonii i poszanowania dla siły moralnej. 

Pierwszy Prezes Związku OSP RP Bolesław Chomicz

Strażacy to ci, na których patrzy się z szacunkiem, na których patrzy się z podziwem. Strażak 
to wzór, strażak to człowiek godny zaufania, strażak to ktoś, kogo się podziwia za bohaterstwo,  
za odwagę. Strażak to ktoś, kto często widzi też i łzy wdzięczności. 

Prezydent RP Andrzej Duda

Zgodnie z nazwą ochotnicza straż pożarna to organizacja, w której uczestnictwo jest 
dobrowolne. Najważniejszym zadaniem każdej jednostki jest ochrona mieszkańców i ich 
dobytku przed żywiołami. Bez względu na porę dnia i nocy strażacy są wzywani nie tylko do 
pożarów, ale także do podtopionych domostw czy wypadków na drogach. Często narażają 
własne zdrowie i życie, więc polecają się Bożej opiece. Charakteryzuje ich odwaga, męstwo, 
honor, uczciwość w postępowaniu, poczucie sprawiedliwości. Są wrażliwi na ludzką krzywdę. 
Za swoją pracę, służbę i poświęcenie dla innych nigdy nie oczekują zapłaty ani zaszczytów. 
Cieszą się największym zaufaniem społeczeństwa. Słowa Bolesława Chomicza „Bogu na 
chwałę, ludziom na pożytek” stały się strażacką maksymą. Hasło to widnieje na wielu stra-
żackich sztandarach. 

Ochotnicze straże pożarne to potężny ruch społeczny, działający na podstawie ustaw: 
„Prawo o stowarzyszeniach” i „O ochronie przeciwpożarowej”. Koszty wyposażenia, utrzy-
mania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej w myśl art. 32.1 pierwszej ustawy 
ponosi gmina. Dzięki temu jednostki OSP mają zapewnioną stabilność finansową i odpo-
wiednie wyposażenie specjalistyczne.  Nie dziwi więc fakt, że w niektórych zarządach OSP 
zasiadają również pracownicy samorządowi, np. w Sułkowicach przewodniczącymi Zarządu 
Gminnego OSP byli zastępcy burmistrza (Jan Magiera, Władysława Kołodziejczyk), a ostatnio 
sam burmistrz Piotr Pułka.
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Według danych na koniec 2016 r. w Polsce działa 16 250 jednostek OSP, z czego 4342 
włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Zrzeszają one 696 653 
Polek i Polaków, w tym: mężczyzn w wieku 18-65 lat – 465 717, mężczyzn w wieku powyżej 
65 lat – 50 338, kobiety – 66 601, członków zwyczajnych OSP mogących brać bezpośredni 
udział w działaniach ratowniczych – 228 394, członków wspierających – 84 552, członków 
honorowych – 42 434, członków młodzieżowych drużyn pożarniczych – 83 817. W całym 
kraju jest 15 724 remiz strażackich. Wyposażenie i wyszkolenie w OSP umożliwia podjęcie 
działań w wielu zakresach ratownictwa podstawowego (czyli ratowniczo-gaśniczego), tech-
nicznego, powodziowego, chemicznego i ekologicznego, medycznego, wysokościowego, 
wodnego, poszukiwawczo-ratowniczego oraz innych dziedzin.

Strażacy ochotnicy biorą czynny udział w życiu społeczności swoich miejscowości. 
Uświetniają uroczystości gminne i kościelne. Udostępniają swoje strażnice na różne spotkania 
innych stowarzyszeń. Organizują akcje honorowego krwiodawstwa oraz zakładają kluby 
dawców szpiku kostnego, pomagają niepełnosprawnym, chorym dzieciom, ludziom poszko-
dowanym w wyniku katastrof i klęsk żywiołowych itp.

OSP to również działalność kulturalna, oświatowa i sportowa. Organizowane są turnieje 
wiedzy pożarniczej, zawody sportowo-pożarnicze, przeglądy zespołów artystycznych, 
konkursy, obozy szkoleniowo-wypoczynkowe itp. Przeszło 1600 straży ma izby tradycji. 
Druhowie prowadzą kroniki OSP. Popularyzują dorobek historyczny ruchu strażackiego. 

Wszyscy strażacy zasługują na szacunek i pamięć. I ci, którzy już odeszli do Boga, i ci, 
którym wiek, stan zdrowia czy inne przyczyny nie pozwalają pełnić służby, i ci, działający 
bezinteresownie na rzecz swych krewnych, sąsiadów i znajomych, mieszkańców naszych 
miast i wsi. 

Zarząd Główny Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w 1926 roku. Na środku w pierwszym 
rzędzie Bolesław Chomicz, po jego prawej stronie Józef Tuliszewski, uważani za ojców współczesnego pożar-
nictwa polskiego.
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ROZDZIAŁ I  |  OCHRONA PRZECIWPOżAROWA I ORGANIZACJA WALKI Z POżARAMI

ROZDZIAŁ I

Ochrona przeciwpożarowa 
i organizacja walki z pożarami

Ochrona przeciwpożarowa do XIX w.
W najstarszych cywilizacjach władcy uchwalali różne przepisy i przygotowywali zespoły 

ludzi do walki z ogniem. Próbowali znaleźć skuteczne metody gaszenia pożarów. Już w papi-
rusach egipskich (XX w. p.n.e.) są pierwsze wzmianki o zorganizowanej obronie przeciw-
pożarowej. W „Kodeksie Hammurabiego” (XVI w. p.n.e.) jest mowa o karach dla złodziei 
wykorzystujących zamieszanie podczas likwidacji pożarów. Również hetycki kodeks prawny 
(XV w. p.n.e.) zawiera zapis o gaszeniu pożarów, podpalaczach i karach dla nich. W VI w. 
p.n.e. w Chinach powstał oddział uzbrojony w specjalistyczny sprzęt do walki z pożarami.  
W następnym wieku grecki poeta Arystofanes w swojej sztuce opisał pracę strażaków. Najle-
piej zorganizowaną obronę przed pożarami miało Cesarstwo Rzymskie. 

Na przełomie starej i nowej ery Rzym (stolica ówczesnego świata) liczył 1,5 mln miesz-
kańców i tętnił życiem. Przybywało do niego wielu przybyszów, aby uczestniczyć w uroczy-
stościach religijnych, oglądać wyścigi kwadryg, walki gladiatorów itd. W tym wielkim mieście, 
pełnym hałaśliwego tłumu, gdzie łatwo było o zaprószenie ognia, prefekt Egnatus Rufus 
założył najstarszy oddział straży pożarnej złożony z niewolników. Straż ta szybko i sprawnie 
gasiła liczne pożary. Straże pożarne (militia vigilum) zakładali także bogaci Rzymianie, 
np. Marcus Krassus. „Kiedy jakiś dom się palił, to zjawiała się jego straż, ale wraz z nimi 
pośrednicy, którzy kupowali palącą się posiadłość za niskie pieniądze. Jeśli udało się prze-
konać mieszkańców co do sprzedaży domu, to wtedy straż zaczynała gasić pożar”8. Takie 
sposoby gaszenia ognia sprawiły, że cesarz Oktawian August wydał precyzyjne przepisy  
i w 27 r. po narodzeniu Chrystusa utworzył z militia vigilum zawodową straż. Była to jednostka 
dobrze wyposażona na wzór wojskowy, licząca około 7000 ludzi. Straż fachowo gasiła pożary 
oraz ochraniała mieszkańców przed złodziejami i bandytami. W następnych wiekach militia 
vigilum powstawały w innych miastach. Po upadku Cesarstwa Rzymskiego w 476 r. pierwsze 
w historii straże poszły w zapomnienie. 

Przez stulecia brakowało strażackich drużyn. Pożary gasiła niezorganizowana ludność 
miejscowości, którą dotknął ten żywioł. Dopiero na początku XII w. zostały opracowane 
przepisy przeciwpożarowe zwane „Porządkami ogniowymi”. Władze miejskie Londynu  
w 1189 r. jako pierwsze wprowadziły „Porządki”. Za Londynem poszły miasta Augsburg (1276), 
Wiedeń (1278), Monachium (1370), Paryż (1371) i w kolejnych stuleciach wiele innych miej-
scowości. Władze miejskie organizowały warty, posterunki, a następnie drużyny ogniowe. 
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Za najstarszą w Europie uważa się istniejącą już w XV w. drużynę strażacką z … Olkusza! 
Pierwsze zawodowe straże pożarne powstawały z drużyn ogniowych w Lizbonie (1646), 
Wiedniu (1685), Paryżu (1705), Porto (1720). W XVIII i XIX w. władze miejskie oraz prywatni 
właściciele zakładów przemysłowych i majątków ziemskich zakładali zawodowe straże  
w wielu innych miejscowościach. 

Ochotnicze straże ogniowe najwcześniej miała Anglia (1815). Za jej przykładem jednostki 
strażaków-ochotników zakładano we wszystkich europejskich państwach. Zwłaszcza  
w drugiej połowie XIX w. lawinowo powstawały ochotnicze straże ogniowe, nazywane 
również ochotniczymi, ponieważ były tworzone przez władze miast na zasadach zaciągu 
ochotniczego.

Przepisy i organizacja walki z pożarami w Polsce
Od Piastów do końca Rzeczypospolitej szlacheckiej
W Polsce pierwszych Piastów walkę z niszczycielską siłą pożarów prowadzono w sposób 

niezorganizowany i doraźny. Od XIV w. rozpoczęło się zorganizowane ratownictwo od ognia. 
Władze miejskie zaczęły uchwalać tzw. „Porządki ogniowe”. Były to zakazy i nakazy doty-
czące bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Aktualizowane i ulepszane obowiązywały do 
końca Rzeczypospolitej szlacheckiej. Jako pierwsi w Polsce „porządki” uchwalili krakowscy 
rajcowie w roku 1347. Za Krakowem poszły miasta: Poznań (1462), Wilno (1536), Warszawa 
(1546), Gdańsk (1565), Starogard Gdański (1634), Grudziądz (1760) i inne. „Porządki” precy-
zowały różne formy zabezpieczenia przed pożarami, jak np. zasady organizowania akcji 
gaśniczych, kto ma obowiązek dostarczenia podręcznego sprzętu itp. Przewidywały kary 
za nieprzestrzeganie „porządków”. Przy ich układaniu korzystano nie tylko z wzorców 
obcych, ale także z przemyśleń wielu wybitnych polskich uczonych, polityków i pisarzy, 
 m.in. sekretarza króla Zygmunta Starego Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Jego wiekopomne 
dzieło „O poprawie Rzeczypospolitej”, wydane w roku 1551, zawiera zasady nowożytnego 
pożarnictwa. 

Rycina - „Pożar wiejski”
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Wszystkie te przepisy, zakazy i nakazy oraz liczne publikacje nie zapewniały jednak 
skutecznej ochrony. Do gaszenia ognia brakowało sprzętu przeciwpożarowego, a często 
nawet wody. Nie było strażaków. Do końca wieku XVIII obroną przeciwpożarową obowiąz-
kowo zajmowali się mieszkańcy miast i każdy musiał mieć w obejściu własne narzędzia ratow-
nicze, jak drabiny, osęki, wiaderka, konewki i sikawki ręczne. Akcją gaszenia ognia kierował 
wójt (burmistrz), a gdy powstały „drużyny ogniowe” – rotmistrz. Strażaków nazywano 
„szprycmajstrami”. Władze także dbały, by wspólne narzędzia ratownicze rozmieszczono  
w kilku punktach miasta. 

W Krakowie rajcowie zatrudniali obserwatora na wieży mariackiej sygnalizującego pożar 
trąbką. O pożarze, który zaskakiwał mieszkańców zwłaszcza w nocy, informował stróż, 
wołając:

„Hej, panowie gospodarze! 
Już dziewiąta na zegarze. 
Strzeżcie ognia i złodzieja! 
Ufność w Bogu i nadzieja. 
Na czeladź się nie spuszczajcie, 
Sami ognia doglądajcie! 
Bo ogień Maciejaszek 
Leci w górę jako ptaszek. 
Ostrożnie z ogniem!”

Polska pod zaborami 1795-1918
Zorganizowany ruch strażacki powstał w zniewolonej przez zaborców Polsce w 2. połowie 

wieku XIX. Władze rosyjskie, austriackie i pruskie utrudniały jego powstanie, widząc w nim 
zagrożenie swoich interesów. Powstającym organizacjom strażackim narzucały statuty oraz 
poddawały ścisłemu nadzorowi policyjno-administracyjnemu i działaniom rusyfikacyjnym 
czy germanizacyjnym.

Zabór rosyjski
Rząd Narodowy Królestwa Polskiego w 1831 r. podczas powstania listopadowego sfor-

mował wojskowy batalion pożarniczy, rozwiązany po upadku powstania. 
1 stycznia 1836 r. rozpoczęły działalność cztery odziały Warszawskiej Straży Ogniowej. 

Była to pierwsza i przez długi jeszcze czas jedyna straż pożarna na ziemiach polskich, zali-
czana do najstarszych na świecie. Następna powstała w Kaliszu (1864), dalsze w żyrardowie, 
Przasnyszu, Wyszkowie i Kluczborku (1867), Janowie Lubelskim (1868), Częstochowie, 
Kielcach, Zgierzu i Koninie (1871), Płocku, Włocławku i Łęczycy (1875), Turku i Łodzi (1876), 
Radomiu (1877).

W zaborze rosyjskim straże mogły powstać tylko w miastach gubernialnych za zgodą 
generalnego gubernatora. Były nadzorowane przez władze policyjno-administracyjne  
i podporządkowane władzy gubernatorów i policji. W zarządach straży obowiązkowo zasiadał 
burmistrz (wójt) i policmajster. Bez zgody gubernatora nie wolno było organizować zebrań, 
zbiórek, ćwiczeń bojowych, pokazów, a nawet zabaw, majówek, przedstawień itp. Wyelimi-
nowano język polski z wszelkich czynności urzędowych oraz zebrań. Carski „ukaz” z 1864 r. 
obarczał burmistrzów (wójtów) odpowiedzialnością za stan bezpieczeństwa pożarowego  
w danej miejscowości. 
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Dużą popularnością cieszyły się strażackie orkiestry dęte. Występowały podczas uroczy-
stości kościelnych, na majówkach, zabawach itp. 

Władze zaborcze, starając się pozyskać Polaków, zezwoliły na utworzenie w 1916 r. 
Związku Floriańskiego, czyli Stowarzyszenia Straży Pożarnych Królestwa Polskiego. 
Prezesem wybrano Bolesława Chomicza. 

Kierownicze stanowiska zajmowali ziemianie, księża, chłopscy działacze społeczni. 
Związek organizował kursy pożarnicze, od 1882 r. wydawał czasopismo „Strażak”, podręcz-
niki i broszury dla straży. 

Miesięcznik  „Strażak” Bolesław Chomicz

Zabór pruski
„Porządki ogniowe” według niemieckich Feuer Ordnung uchwalono dla Nakła (1820), 

Tczewa (1822), Torunia (1834) i innych miast. Władze zaborcze nie zezwalały na strażacką 
działalność, np. na organizowanie chórów, popularyzowanie polskich książek, czasopism itp. 

W 1845 r. założono w Poznaniu pierwszą w Wielkopolsce OSP pod nazwą Ochot-
nicze Towarzystwo Ratunkowe. W 1877 r. przekształcono je w zawodową straż pożarną.  
OSP powstały we Wronkach (1857), Brodnicy, Stargardzie Gdańskim, Oleśnie (1862), Mysło-
wicach, Bielsku, Rawiczu (1864), Gdańsku, Środzie Wielkopolskiej (1865). Straże utrzymy-
wały gminy, zaopatrując je w sprzęt.

Władze zorganizowały również Prowincjonalny Śląsko-Poznański Związek Towarzystw 
Pożarniczych i Ratunkowych, a straże nazywano z niemiecka ogniowymi. Zresztą w każdej 
ochotniczej straży ogniowej, która musiała mieć niemiecki wzorcowy statut i regulamin, 
we władzach zasiadali tylko Prusacy lub polscy renegaci. We wszystkich dokumentach stra-
żackich obowiązywał język niemiecki. Straże usiłowano germanizować. Musieli brać udział  
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w pompatycznych uroczystościach państwowych i śpiewać „Deutschland, Deutschland über 
alles”. Polskim druhom zabroniono organizowania imprez związanych z polską tradycją 
historyczną, a nawet festynów i zabaw ludowych Na wszelkiego rodzaju imprezy organi-
zatorzy musieli mieć zezwolenie władz. Strażacy nie dali się zgermanizować. Kultywowali 
polską kulturę, propagowali tajne czytelnictwo polskich książek i czasopism. Pielęgnowali 
chrześcijańską wiarę. Pielgrzymowali na Jasną Górę i jeździli do miast szczególnie związa-
nych z historią Polski, jak Kraków, Poznań, Gniezno itd. 

Zabór austriacki
Już w 1786 r. wydano w zaborze austriackim ustawy ogniowe dla gmin miejskich i wiej-

skich. Pierwsze straże pożarne, nazywane także ogniowymi, były instytucjami gminnymi 
większych miast. Strażacy jako pracownicy gminni pełnili niekiedy funkcje policjantów, 
stróżów czy latarników. Rady gminne decydowały, jakie umundurowanie i uzbrojenie kupić 
strażakom.

Najmniej represyjnym spośród wszystkich zaborów była Galicja, zwłaszcza po wpro-
wadzeniu w 1867 r. liberalnej konstytucji i uzyskaniu autonomii. Zaczęły powstawać legalne 
partie polityczne oraz liczne organizacje i stowarzyszenia. Wtedy straże pożarne, do których 
garnęli się przedstawiciele wszystkich warstw społecznych i zawodów, stawały się lokalnymi 
ośrodkami działalności patriotycznej i kulturalno-oświatowej. W strażach zakładano orkie-
stry dęte, chóry, amatorskie zespoły teatralne i biblioteki. Przygotowywały druhów do walki 
o niepodległość Polski. Straże były ostoją polskości.

W 1860 r. zorganizowano Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie  
(od swojego patrona św. Floriana zwane „Florianką”). Od 1862 r. z inicjatywy Towarzystwa 
zaczęły powstawać stowarzyszenia strażackie. Pierwszą ochotniczą straż ogniową według 
wzorów austriackich i niemieckich powołano w Krakowie 5 maja 1865 r. Straż liczyła około 
200 druhów, zwłaszcza rzemieślników. Naczelnikiem straży był Wincenty Dołęga Eminowicz,  
a prezesem dr Józef Dietl, Prezydent Krakowa. Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego należeli 
do osobnego oddziału strażackiego pod dowództwem Andrzeja hr. Potockiego. Dodajmy,  
że Zawodowa Straż Pożarna w Krakowie powstała w 1873 r. i była podległa prezydentowi 
miasta.

Po uchwaleniu przez Sejm Krajowy we Lwowie ustawy 15 listopada 1867 r. o prawie 
stowarzyszania się nastąpił bardzo dynamiczny rozwój organizacyjny ochotniczych straży 
pożarnych. Za sprawą światłych działaczy powstały one w wielu miejscowościach, w tym 
także na wsiach i w miasteczkach, np. w Tarnowie i Gródku Jagiellońskim (1865), Wado-
wicach (1867), Mielcu, Stanisławowie i Lwowie (1868), w Bochni i Strzyżowie (1869), Prze-
myślu, Przeworsku i żywcu (1871) oraz Chrzanowie, Gorlicach, Wieliczce, Okocimiu, Sokalu, 
Strzyżowie i Rzeszowie (1872), Myślenicach (1873). Władze austriackie w 1875 r. zgodziły 
się na utworzenie we Lwowie Związku Ochotniczych Straży w Galicyi i Lodomeryi z Wielkim 
Księstwem Krakowskim. Do Związku mogła przystąpić każda straż; miała statut, regu-
lamin służbowy, ustalony i zatwierdzony przez Związek, opłacała składki, przestrzegała 
uchwał i brała udział w pracach związkowych. W 1875 r. w Związku były 63 straże, w tym  
1 na wsi, a w 1890 r. już 136, w tym 18 na wsi. W 1897 r. w Galicji istniało 315 OSP, z czego 
206 należało do Krajowego Związku, a 109 działało samodzielnie, mając własne statuty  
i regulaminy. 

Władze wydały krajową ustawę miejską o przepisach przeciwpożarowych (1891) oraz 
ustawę o „policji ogniowej”, która włączała sprawy przeciwpożarowe do zakresu działania 
gmin (1910). Zaborca pozwolił na polską działalność społeczną, oświatowo-kulturalną, a nawet 
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narodową, o ile wszystko to nie było zwrócone 
przeciwko monarchii. Strażacy organizowali 
więc uroczystości narodowe, uczestniczyli  
w świętach kościelnych. W jednost-
kach odbywały się różne kursy, szkolenia  
i ćwiczenia. Wielu druhów należało do 
Związku Strzeleckiego i Drużyn Strzelec-
kich. Ukazywała się prasa pożarnicza: „Prze-
wodnik Pożarniczy” i „Obrona Pożarna” 
(dodatek do „Przewodnika Kółek Rolni-
czych”, „Kalendarz Strażacki” i liczne 
broszury „Biblioteki Strażackiej”. 

5 sierpnia 1914 r. Krajowy Związek 
OSP wydał odezwę wzywającą wszyst-
kich swoich członków do wstępowania  
w szeregi Legionów. Krajowy Związek 
powołał nawet „Korpusy Strażackie żeńskie”,  
np. korpus z Gdowa składał się z 24 dobrze 
uzbrojonych kobiet.

Straże pożarne w okresie zaborów 
były jedynymi legalnymi organizacjami 
posiadającymi strażnice i środki trans-

portu. Działały na podstawie własnych statutów i regulaminów. Miały umundurowanie  
z dystynkcjami, które dawały druhom poczucie siły, uczyły dyscypliny wojskowej.  Kształ-
towały w społeczeństwie patriotyzm. Krzewiły kulturę w miastach i wsiach, gdzie zakła-
dały teatry, orkiestry dęte, kółka teatralne i chóry. Każda straż starała się o własny 
sztandar. Najczęściej fundowali je mieszkańcy danej miejscowości. Sztandary poświęcano  
i uroczyście nadawano jednostkom.

Lata I wojny światowej
Kiedy wybuchła wojna, strażom przydzielono dodatkowe zadania. Musiały ochraniać 

obiekty wojskowe, fabryki, mosty, budować okopy, rowy, zasieki itd. Wielu polskich druhów 
było zmuszonych walczyć w szeregach niemieckiej czy rosyjskiej armii. Pozostali strażacy 
nie zapominali o swoich kolegach, wysyłając im paczki, listy, pomagali materialnie ich 
rodzinom. Strażackich inwalidów wojennych, wdowy i sieroty po poległych otoczyli opieką. 

Wielu strażaków z zaboru pruskiego przekradło się do Galicji i wstąpiło do Legionów.  
Z bronią w ręku szli walczyć o wolną Polskę. W Poznańskiem w 1918 r. współtworzyli polskie 
powstańcze jednostki wojskowe. Strażacy ze wszystkich zaborów walczyli o niepodległość 
w Polskiej Organizacji Wojskowej, w powstaniu wielkopolskim, w powstaniach śląskich,  
w armii gen. Józefa Hallera wyzwalającej Pomorze. 

W listopadzie 1918 r. aktywnie uczestniczyli w rozbrajaniu garnizonów niemieckich  
i austriackich. Druhowie należeli do komitetów bezpieczeństwa i straży obywatelskich, które 
utrzymywały porządek i spokój w miastach i wioskach, współuczestniczyli w tworzeniu 
polskiej administracji i samorządów. Strażacy jako żołnierze Wojska Polskiego bronili naszej 
młodej Ojczyzny, walcząc w powstaniach śląskich, wojnie przeciwko bolszewikom. Wielu  
w tej walce oddało życie. 
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II Rzeczpospolita
W 1921 r. w Warszawie na zjeździe delegatów związkowych (Małopolskiego we Lwowie, 

Floriańskiego w Warszawie, Śląskiego w Bytomiu i Cieszynie, Pomorskiego w Toruniu  
i Wielkopolskiego w Poznaniu) doszło do powstania Głównego Związku Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej. Twórcą jedności i pierwszym prezesem tego ruchu był Bolesław 
Chomicz (1878-1959). W 1933 r. nazwę Związku zmieniono na Związek Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej.

W 1927 r. w rozporządzeniu Prezydenta RP ukazały się przepisy o przymusie ubezpie-
czenia od ognia i Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych. 

W 1938 r. na terenie kraju działało 13 830 OSP z liczbą 362 000 strażaków ochotników i 67 
straży zawodowych. 

Lata II wojny światowej
W czasie okupacji na terenie Generalnego Gubernatorstwa Niemcy rozwiązali wszystkie 

ogniwa Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Straże pożarne podporządkowano 
policji niemieckiej, a mimo tego były ogniskami ruchu oporu. Już w 1939 r. utworzono stra-
żacką organizację konspiracyjną Strażacki Ruch Oporu „Skała”.  Jej kadrę stanowili ofice-
rowie pożarnictwa. Pod okupacją sowiecką Związek OSP RP także rozwiązano. Straże polskie 
podporządkowano organom przeciwpożarowym ZSRR.

W latach 1939-1945 tysiące strażaków należało do Armii Krajowej. Druhowie walczyli  
w Wojsku Polskim na wszystkich wojennych frontach.

Strażacki plakat z 1921 roku.
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PRL
Ochotnicze straże pożarne po zakończeniu II wojny światowej odbudowały swe struk-

tury ochrony przeciwpożarowej. 30 listopada 1945 r. wznowił swą działalność Związek 
Straży Pożarnych RP. Władze komunistyczne nie mogły ścierpieć niezależnej i przywią-
zanej do własnej i religijnej tradycji organizacji. W 1949 r. rozwiązały OSP RP i powołały na 
wzór sowiecki komendy straży pożarnej, które kierowały i nadzorowały całokształt ochrony 
przeciwpożarowej. Straże ochotnicze wepchnięto w struktury Ochotniczych Rezerw Milicji 
Obywatelskiej (ORMO). Kiedy zmalały represje aparatu państwowego, w grudniu 1956 r. 
reaktywowano Związek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Polska po 1989
W Rzeczypospolitej Polskiej ochotnicze straże odbudowano ideowo. Są dobrze zorga-

nizowane i ściśle związane z samorządem. W 1992 r. przywrócono nazwę Związek Ochot-
niczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, który zrzesza straże pożarne z całego 
kraju. Powołano Państwową Straż Pożarną, powstały jednostki Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego (KSRG). Według danych na dzień 31 grudnia 2016 r. służbę w nich pełni  
30 500 ratowników w 501 jednostkach. Z PSP współpracuje 140 000 ratowników z 4306 jedno-
stek OSP. Ich sprzęt bojowy i łączności jest systematycznie unowocześniany. Stale podnosi 
się stopień wyszkolenia strażaków ochotników.

Poza strukturami KSRG w Polsce jest 226 770 ratowników w 11 813 jednostkach OSP.  
W województwie małopolskim jest 1333 OSP z przeszło 44.000 członkami czynnymi, ponad 
922 młodzieżowych drużyn pożarniczych, 129 orkiestr dętych, 47 zespołów regionalnych i 40 
zespołów sportowych.

Msza św. przy Pomniku Ofiar Pacyfikacji w stulecie powstania straży w Sułkowicach
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Kalendarium polskiej ochrony przeciwpożarowej 
Przepisy i organizacja walki z pożarami do zaborów
1347 – Pierwsze polskie przepisy przeciwpożarowe (tzw. „Porządki ogniowe”) 

ogłoszono w Krakowie. 

1374 – W Statutach Wiślickich ustanowiono surowe kary dla podpalaczy.

1462 – Przepis w Poznaniu: do pożaru obowiązkowo mają się zgłaszać wszyscy 
obywatele. 

1551 – Andrzej Frycz Modrzewski w dziele „O naprawie Rzeczypospolitej” zajął się  
m.in. bezpieczeństwem przeciwpożarowym. 

1696 – Władze miejskie Warszawy „miały wziąć na swoje barki” troskę o organizowanie  
i utrzymywanie sprzętu gaśniczego. 

1760 – W Warszawie ogłoszono kolejne przepisy przeciwpożarowe, które rozwinięto w 1779 r. 
 

Ochrona przeciwpożarowa w Polsce w okresie zaborów

Zabór rosyjski 
1800 – Osoby prywatne założyły w Warszawie Stowarzyszenie Ratunkowe od Ognia.

1806 – Przy komendzie policji Księstwa Warszawskiego zorganizowano oddział 
pożarniczy. 

1831 – Rząd Narodowy podczas powstania listopadowego sformował wojskowy batalion 
pożarniczy. 

1836 – 1 stycznia rozpoczęły działalność cztery odziały Warszawskiej Straży Ogniowej. 
Była to pierwsza i przez długi jeszcze czas jedyna straż pożarna na ziemiach 
polskich, zaliczana do najstarszych na świecie. 

1863 – W Kaliszu powołano OSP. 

1864 – Carski „ukaz” w Królestwie Polskim obarczał wójtów odpowiedzialnością  
za stan bezpieczeństwa pożarowego. 

1881 – W tym roku działało 27 organizacji strażackich.

1909 – W Częstochowie odbył się pierwszy zjazd strażacki połączony z zawodami 
pożarniczymi. 

1912 – Bolesław Chomicz założył czasopismo „Przegląd Pożarniczy”. 

1916 – Powstał „Związek Floriański”, czyli Stowarzyszenie Straży Pożarnych Królestwa 
Polskiego. 

Zabór austriacki
1860 – Powstało Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie (od swojego 

patrona św. Floriana zwane „Florianką”). 
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1863-1871 – Ochotnicze straże pożarne założono w Krakowie, Gródku, Tarnowie, 
Wadowicach, Lwowie, Stanisławowie, Bochni, Brodach, Przemyślu,  
Samborze i żywcu.

1875 – We Lwowie I Krajowy Zjazd Strażacki powołał Krajowy Związek Ochotniczych 
Straży Pożarnych Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem 
Krakowskim. 

1887 – Ukazał się pierwszy numer czasopisma „Przewodnik Pożarniczy”.

1891 – Wydano krajową ustawę miejską o przepisach przeciwpożarowych. 

1910 – Kolejna krajowa ustawa o „policji ogniowej”, która włączała sprawy 
przeciwpożarowe do zakresu działania gmin. 

1913 – Na Śląsku Cieszyńskim rozpoczął działalność Krajowy Związek Polskich Straży 
Pożarnych. 

Zabór pruski 
1845 – Założono w Poznaniu pierwszą OSP pod nazwą Ochotnicze Towarzystwo 

Ratunkowe. 

Od 1846  – Władze powoływały obowiązkowe straże pożarne. 

1877  – Ochotnicze Towarzystwo Ratunkowe przekształcono w zawodową straż pożarną. 

1880 – W Grudziądzu powstał Pomorski Związek Straży Pożarnych. 

1895 – W Poznaniu założono pierwszą w Polsce „Krajową Kasę Ubezpieczeń Strażaków 
od Wypadków”.

 

Lata I wojny światowej
Strażacy ze wszystkich zaborów walczyli o niepodległość w Polskiej Organizacji 

Wojskowej, w powstaniu wielkopolskim, w powstaniach śląskich. 
W listopadzie 1918 r. aktywnie uczestniczyli w rozbrajaniu garnizonów niemieckich  

i austriackich.

Pożarnictwo polskie w latach 1918 - 1939
1921 – W Warszawie odbył się I Ogólnopaństwowy Zjazd Delegatów Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

1933 – Główny Związek otrzymał nazwę Związek Straży Pożarnych  
Rzeczypospolitej Polskiej i statut, a jednocześnie uznany został  
za stowarzyszenie wyższej użyteczności. 

1927 – Ukazały się przepisy ubezpieczeniowe w rozporządzeniu Prezydenta RP  
o przymusie ubezpieczenia od ognia i Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń 
Wzajemnych. 

1934  – Ukazała się ustawa o ochronie przed pożarami i innymi klęskami. 
W 1938 r. na terenie kraju działało 13 830 OSP z liczbą 362 000 strażaków ochotników  

i 67 straży zawodowych. 
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Lata II wojny światowej
W latach 1939-1945 tysiące strażaków walczyło w Wojsku Polskim i należało do orga-

nizacji podziemnych. W grudniu 1939 r. utworzono strażacką organizację konspiracyjną 
„Skała”.

Straż pożarna w PRL-u
1945 – Minister Administracji Publicznej powołał zarząd przymusowy Związku Straży 

Pożarnych RP. 

1949 – Rada Ministrów wydała rozporządzenie o rozwiązaniu Związku.

1950 – Ustawowo powołano Komendę Główną Straży Pożarnych, czyli urząd państwowy 
podległy ministrowi. 

1956 – W grudniu Związek OSP został reaktywowany.

Straż pożarna w wolnej Polsce
1992 – Powrócono do nazwy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 

Polskiej.

Przywódcami Związku OSP RP byli: 
Bolesław Chomicz (1921-1926 i 1946-1947)

Zygmunt Choromański (1926-1929)

Stanisław Twardo (1929-1936)

Wojciech Gołuchowski (1936-1939)

Wilhelm Garncarczyk (1947-1962)

Przekazanie nowych samochodów małopolskim strażakom, m.in. druhom z Sułkowic.  
Prezes Waldemar Pawlak czwarty z prawej

Józef Sęk-Małecki (1962-1963)

Marian Domagała (1963-1977)

Andrzej Kacała (1977-1983)

Anatol Adamski (1983-1992)

Waldemar Pawlak (od kwietnia 1992 roku)
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Fotografia obrazu św. Floriana znajdującego się na ścianie w naszej strażnicy.  
Obraz i herb ze strony tytułowej tej monografii namalowała Zofia Jodłowska, nauczycielka w Sułkowicach.
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ROZDZIAŁ II

Patron strażaków

Nie ma historycznych danych o św. Florianie. Istnieją natomiast liczne legendy, podania 
i ludowe opowieści. Świętego najczęściej przedstawia się jako rzymskiego legionistę, wyle-
wającego z naczynia wodę na ogień. Według legend już jako dziecko miał dokonywać cudów: 
jednym wiadrem wody ugasił pożar domu. 

Florian urodził się w drugiej połowie III w. w Ceti (dzisiejszym Zeiselmauer) pod 
Wiedniem. Został wychowany w wierze katolickiej. W młodości jako oficer służył w legionach 
rzymskich. Później był urzędnikiem cesarskim na pograniczu dzisiejszej Słowenii i Austrii. 
Dowiedział się, że z rozkazu okrutnego cesarza Dioklecjana namiestnik Akwilin zaczął  
w prowincji Noricum Ripense prześladowania chrześcijan. 

„Wyszukiwano ich po lasach i jaskiniach, gdzie się ukrywali i zadawał im najsroższe 
męki. [W Lauriacum] pojmano także czterdziestu żołnierzy z oddziału Floryana, którzy byli 
chrześcijanami. Floryan nie chciał opuścić wiernych swych wojowników. Uważał on, że jego 
obowiązkiem jest iść teraz razem z nimi na śmierć i przewodzić im w męczeństwie tak, jak  
w każdej walce”9.

W drodze do namiestnika spotkał kilku żołnierzy, którzy po jego szatach poznali, że jest 
rzymskim urzędnikiem, więc z szacunkiem go pozdrowili. 

Florian zapytał: - Gdzie maszerujecie? 
Odpowiedzieli: - Ścigamy chrześcijan.
- Nie musicie dalej szukać – odrzekł. - Przed wami stoi jeden z nich.
To jawne Floriana wyznanie złością zapaliło żołnierzy. Skuli go, od razu przed prefektem 

stawili, mówiąc: - Florian wyznaje, że jest uczniem Chrystusa. 
Na to niespodziane doniesienie Akwilin srogim zawrzał gniewem. Opanowawszy się, 

zaproponował: - Zapomnę o tym, kiedy złożysz ofiarę naszym bogom. Radzę ci słuchać rozkazów 
naszego cesarza.

Florian bez wahania odpowiedział prefektowi: - Nie będę czcił z kamienia rzezanego boga, 
któremu nie godzi się oddawać czci, samemu Bogu, Stwórcy wszech rzeczy należącej się.

Ta odpowiedź dziką wściekłością zapaliła Akwilina i nakazał oprawcom okładać Floriana 
kijami.

- Mój Boże, dziękuję Ci, że poddajesz mnie próbie – modlił się Florian, wznosząc oczy ku 
niebu. 

Im bardziej kaci torturowali jego ciało, tym żarliwiej męczennik się modlił. Widząc to 
Akwilin rozkazał żołnierzom: - Wrzućcie go do rzeki z kamieniem młyńskim u szyi!

Florian się modlił, kiedy zaprowadzili go na most: - Panie Jezu Chryste, racz przyjąć duszę 
moją.
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żołnierze nie mogli się zdecydować, który z nich strąci go do rzeki. Wówczas z tłumu 
gapiów wybiegł chłopiec i z całej siły popchnął Floriana do wody. Gdy obrócił się w stronę 
tłumu z uśmiechem na twarzy, aby ujrzeć na ich obliczach podziw dla swojego czynu,  
nie ujrzał nikogo, gdyż właśnie oślepł.

Stało sie to najprawdopodobniej w dniu 4 maja 304 r. Wzburzona rzeka umieściła zwłoki 
męczennika na wystającym kamieniu nadbrzeżnym, gdzie olbrzymi orzeł osłaniał go skrzy-
dłami rozpiętymi w kształcie krzyża. Świątobliwej wdowie Walerii następnej nocy we śnie 
ukazał się Florian, wskazując miejsce, gdzie spoczywały jego zwłoki. Kobieta odnalazła je, 
namaściła i pochowała w swoim ogrodzie10.

Opowieści o bohaterskiej postawie oficera rzymskiego przerodziły się w kult świętego 
Floriana. Z czasem w miejscu pochówku nazwanym imieniem świętego (Sankt Florian) 
stanęła najpierw kaplica, następnie kościół i opactwo benedyktynów, a później klasztor 
kanoników laterańskich według reguły św. Augustyna. Kiedy prześladowania chrześcijan 
ustały, żołnierze zabrali relikwie do Rzymu, by za pośrednictwem świętego wyjednać miastu 
pokój w czasach ciągłych napadów barbarzyńców. 

Historię sprowadzenia relikwii św. Floriana do Polski opisał w swej kronice Jan Długosz: 
„Papież Lucjusz III, chcąc się przychylić do ciągłych próśb monarchy polskiego Kazimierza, 
postanawia dać rzeczonemu księciu i katedrze krakowskiej ciało niezwykłego męczennika 
św. Floriana. Na większą cześć, zarówno świętego jak i Polaków, posłał kości świętego ciała 
księciu polskiemu Kazimierzowi i katedrze krakowskiej przez biskupa Modeny Idziego. 

Ten, przybywszy ze świętymi szczątkami do Krakowa dwudziestego siódmego paździer-
nika, został przyjęty z wielkimi honorami, wśród oznak powszechnej radości i wesela przez 
księcia Kazimierza, biskupa krakowskiego Gedeona, wszystkie bez wyjątku stany i klasztory, 
które wyszły naprzeciw niego siedem mil. Wszyscy cieszyli się, że Polakom, za zmiłowaniem 
Bożym, przybył nowy orędownik i opiekun i że katedra krakowska nabrała nowego blasku 
przez złożenie w niej ciała sławnego męczennika. Tam też złożono wniesione w tłumnej 
procesji ludu rzeczone ciało, a przez ten zaszczytny depozyt rozeszła się daleko i szeroko 
jego chwała.

Na cześć św. Męczennika biskup krakowski Gedeon zbudował poza murami Krakowa,  
z wielkim nakładem kosztów, kościół kunsztownej roboty, który dzięki łaskawości Bożej 
przetrwał dotąd. Biskupa zaś Modeny, Idziego, obdarowanego hojnie przez księcia Kazi-
mierza i biskupa krakowskiego Gedeona, odprawiono do Rzymu. Od tego czasu zaczęli Polacy, 
zarówno rycerze, jak mieszczanie i wieśniacy, na cześć i pamiątkę św. Floriana nadawać na 
chrzcie to imię”11.

Mieszczanie dawnego Krakowa pod figurką św. Floriana na swych kamieniczkach 
umieszczali zwykle napis:

Święty Florianie, miej ten dom w obronie, 
Niechaj płomieniem od ognia nie chłonie! 

W „Bogurodzicy” – najstarszym polskim hymnie znajdziemy wezwanie:
Święty Florianie,

Nasz miły Patronie,
Proś za nami Gospodyna,

Paniej Maryjej Syna.
 
W 1436 r. święci Wojciech, Stanisław, Wacław i Florian zostali głównymi patronami 

Polski. A kiedy św. Floriana zaczęto czcić jako patrona strażaków? W 1528 r. cały Kleparz stał 
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się pastwą ognia. Spaliły się wszystkie zabudowania z wyjątkiem kościoła, co uznano za cud 
dzięki wstawiennictwu św. Floriana. W „Klejnotach stołecznego miasta Krakowa” Piotra 
Hiacynta Pruszcza czytamy, że w tymże pożarze „był widziany św. Floryan w powietrzu  
z naczyniem wody, zalewając kościół pod jego tytułem zmurowany; po tem widzeniu on pożar 
ogniowy zaraz ugasił, za co Panu Bogu i po dziś dzień w poniedziałek przywodny przy mszy 
świętej obywatele z postronnymi ludźmi świętemu Floryanowi dziękują”12.

Mijały wieki. Nasi przodkowie umieszczali figury św. Floriana na szczytach domów,  
na rozstajach dróg, przed kościołami. Liczyli na to, że będzie ona bronić osadę lub domostwo 
przed ogniem, który był plagą tamtych czasów. Św. Florian pomagał swym czcicielom 
nie tylko w chwilach bezpośredniego zagrożenia, ale i w doskonaleniu obrony ogniowej.  
W 1867 r. Kraków dysponował 40 ludźmi wyszkolonymi w obsłudze sikawek, zaś w 1873 r. 
Rada Miasta postanowiła utworzyć zawodową straż pożarną, która mogła nareszcie zapewnić 
miastu godziwą obronę przed nękającym go przez wieki największym bodaj zagrożeniem – 
pożarem. Nie było najmniejszych wątpliwości, czyjej opiece tę zawodową straż powierzyć.  
Jej patronem okrzyknięto św. Floriana13.

A od kiedy w Polsce zaczęto umieszczać wizerunek św. Floriana na strażackich sztanda-
rach? Najpewniej zjawisko to zrodziło się najwcześniej na ziemiach polskich byłego zaboru 
austriackiego. Tam bowiem już od 1875 r. działał Krajowy Związek Ochotniczych Straży 
Pożarnych Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim. Straże gali-
cyjskie znalazły gotowy wzór symbolu na swoje sztandary u kolegów austriackich. Odtąd 
polskich strażaków nazywano „Rycerzami św. Floriana” lub krótko „Florianami”. 

Ojciec Święty Jan Paweł II w liście apostolskim w 1984 r. tak pisał na temat kultu  
św. Floriana: „Święty Florian stał się dla nas wymownym znakiem szczególnej więzi kościoła 
i Narodu Polskiego z Namiestnikiem Chrystusa i stolicą chrześcijaństwa. Ten, który poniósł 
męczeństwo, gdy spieszył ze swoim świadectwem wiary, z pomocą i pociechą prześlado-
wanym chrześcijanom w Lauriacum, stał się zwycięzcą i obrońcą w wielorakich niebez-
pieczeństwach, jakie zagrażają materialnemu i duchowemu dobru człowieka. Trzeba także 
podkreślić, że święty Florian jest od wieków czczony w Polsce i poza nią jako Patron stra-
żaków, a więc tych, którzy, wierni przykazaniu miłości i chrześcijańskiej tradycji, niosą 
pomoc bliźniemu w obliczu zagrożenia klęskami żywiołowymi”14.

Kardynał Stanisław Dziwisz w homilii z katedry wawelskiej 10 maja 2007 r. powiedział: 
„Św. Paweł Apostoł w Liście do Tymoteusza pisał z rzymskiego więzienia, niedługo przed swą 
męczeńską śmiercią: „Weź udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa 
Jezusa”. Zastanówmy się, czyż w tych słowach nie jest zapisany podstawowy sens służby stra-
żaków, którzy „w trudach i przeciwnościach” spieszą bliźnim z pomocą? Walczą z ogniem, 
z klęskami żywiołowymi. Niebezpieczne dla innych sytuacje są dla nich „zwyczajnym” 
polem pracy. Potrzeba odwagi, hartu ducha, męstwa, gotowości podjęcia ryzyka, by ratować 
drugiego człowieka i jego dobytek. Potrzeba ducha poświęcenia. Potrzeba wrażliwości na 
dobro wspólne. Za takie postawy nie można do końca zapłacić. Takie postawy i taka służba 
to nie tylko zawód. To także powołanie. Wierzący strażak przypomina „żołnierza Chrystusa 
Jezusa”. Pozostaje w gruncie rzeczy na Jego służbie, służąc ofiarnie ludziom”15.

Szczególną czcią otoczyli świętego męczennika ludzie trudnych i niebezpiecznych 
zawodów. Wzywają jego przemożnego wstawiennictwa ludzie zagrożeni wojną, pożarem, 
powodzią, a dziś także ludzie zagrożeni skażeniem środowiska naturalnego. 

Św. Florian to wzór człowieka nieugiętego w swoich przekonaniach, wzór wierności 
wyznawanej wiary, wzór męstwa, odwagi i ofiarności.
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Przed kościołem parafialnym w Sułkowicach stoją posągi św. Floriana chroniącego miej-
scowość przed pożarami i św. Jana Nepomucena strzegącego przed powodzią. Na cokołach 
figur wyryto napisy:

Tłumaczenie:

D.O.M.
Honori S: Floriani
Patrono Ignis Ag

Posuit ex voto
Atiqum

Parochus Sulkovicen.
Die 27 Junii 1828

Bogu Najlepszemu, Najwyższemu
Pamięci Św. Floriana

Patronowi ognia 
Postawił ślubując 

Dziekan  
Parafii Sułkowice 
Dnia 27 lipca 1828

D.O.M.
Honori S: Ioanni Nepom.

Patrono Bonae Famae
Posuit ex voto

In perennem Veneratione
Decanus Myslenice

Parochus Sulkovicensis
14 Augusti 1790

Bogu Najlepszemu, Najwyższemu
Pamięci Św. Jana Nepomucena

Opiekunowi dobrej opinii
Wystawił ze względu na ślub, z czcią 

Na wieczną pamiątkę 
Dziekan Myślenic 
Parafii Sułkowice 
14 sierpnia 1790

* O św. Janie Nepomucenie zob. rozdział V i aneks
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ROZDZIAŁ III

Dzieje OSP Sułkowice

Dzieje OSP Sułkowice obejmują okres blisko 140 lat i nawiązują do najlepszych tradycji 
sąsiedzkiej pomocy. Wiele strażackich pokoleń tworzyło oblicze tej jednostki. Swą ofiarną 
służbą strażacy na trwałe wpisali się w historię Sułkowic. Zawsze towarzyszy im na sztan-
darze św. Florian. Corocznie świętują w kościele w dniu swego patrona, służą przy Grobie 
Pańskim, maszerują w procesjach Bożego Ciała, odpustowych i innych parafialnych uroczy-
stościach. żegnają kapłanów odchodzących do innych parafii. Odprowadzają na cmentarz 
swoich druhów, zmarłych księży rodaków i ich rodziców, proboszczów, wikarych, organi-
stów, kościelnych oraz wielu zasłużonych obywateli Sułkowic.

Zdjęcie naszej straży sprzed I wojny światowej. Obok sułkowskich druhów są żołnierze (w jasnych mundurach) 
cesarza Franciszka Józefa.
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Szczególnie wiele pracy strażacy z Sułkowic włożyli  
w budowę remizy, a przez kolejne lata jej rozbudowę i moder-
nizację.  Władze strażackie nadały naszej OSP Medal im. Bole-
sława Chomicza, a jej sztandar uhonorowały najwyższym 
pożarniczym odznaczeniem – Złotym Znakiem Związku 
OSP RP. Bardzo wielu strażaków odznaczono medalami:  
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”, „Wzorowy Strażak”,  
„Za Wysługę Lat”. Zasłużony prezes Jan Hodurek otrzymał 
za długoletnią i aktywną działalność Medal Honorowy  
im. Bolesława Chomicza i od Prezydenta RP Złoty Krzyż 
Zasługi. Również naczelnik Ryszard Sroka i Józef Ziemianin 

odebrali Krzyże Zasługi za wybitne zasługi dla społeczeństwa. Licznych druhów naszej OSP 
władze samorządowe Sułkowic nagradzały dyplomami uznania czy listami pochwalnymi  
za poświęcenie w obronie mieszkańców przed żywiołami i innymi zagrożeniami.

Strażacy z Sułkowic pielęgnują swoją tradycję. Ich sztandar jest przyjmowany z należytą 
godnością na uroczystościach religijnych i patriotycznych. Wychowują swoich następców 
tak, aby potrafili bezinteresownie i ofiarnie nieść pomoc poszkodowanym Służą także 
mieszkańcom, pomagając przy organizacji lokalnych imprez. Często zwyciężają w gminnych 
zawodach sportowo-pożarniczych, a w powiatowych zajmują czołowe miejsca. 

Jesteśmy wdzięczni i chylimy czoła przed obywatelami Sułkowic, którzy założyli 
jednostkę i rozpoczęli dzieło ochrony przeciwpożarowej. Jesteśmy wdzięczni i chylimy czoła 
przed naszymi strażakami, którzy bezinteresownie nieśli i niosą pomoc potrzebującym,  
nie żałując wysiłku i swojego wolnego czasu.

Powstanie i pierwsze lata straży
W Sułkowicach pod koniec XIX w. w 530 domach mieszkało przeszło 3000 osób. Nasza 

wieś należała więc do najludniejszych miejscowości w powiecie. W jej środku był rynek  
z kościołem i szkołą ludową, wybudowaną w 1883 r. W rynku i przy sąsiadującej z nim drodze 
znajdowały się ponadto bursa, budynek Towarzystwa Kowali, rzeźnia (jatka), gospoda, 
zajezdnia i sklepy. Wszystko to obejmowało łącznie 43 budynki. 

Ogólny widok Sułkowic na początku XX w.
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Drugie centrum wsi stanowił teren odległy kilometr na północ od rynku. Były tu szkoła 
kowalska z warsztatami, zakład produkcyjny (pradziadek „Kuźni”), dwa tartaki, dwa młyny, 
karczma, trzy sklepy i 14 domów mieszkalnych. „Tylko te dwa ośrodki zostały usytuowane 
frontem do drogi. Reszta, tj. główna masa budynków mieszkalnych i towarzyszących im 
zabudowań gospodarczych, trzymając się kurczowo rzeczki, a nie gościńca, lokowała się, jak 
i gdzie popadło, kierując się jedynie tradycją wznoszenia domów ku słońcu”16.

Urodzony w Sułkowicach profesor Jan Magiera pisał w roku 1911 o swych krajanach: 
„Ludność utrzymuje się przeważnie z kowalstwa: każdy chałupnik, każdy posiadacz morga 
lub dwu morgów roli, nawet co trzeci lub czwarty gospodarz – to kowal, jeśli nie w lecie,  
to w zimie z pewnością”17.

Poseł dr Ferdynand Weigl w przemówieniu sejmowym we Lwowie mówił: „Ludność tu 
tak jest zręczną, uczciwą i pracowitą, że pracuje od 4 godziny w nocy do zmierzchu (...) zdolną 
jest wyrobić wszystko, co się łączy z przemysłem kowalskim, a cenniki wykazują, iż mimo  
że walczy ona z ciężką konkurencją, jednak mnóstwo rzeczy ma w obfitych składach po 
cenach najprzystępniejszych i zasługuje na 
żywe zainteresowanie się ze strony kraju”18.

Sułkowice stały się ośrodkiem bardzo 
prężnie rozwijającego się kowalstwa, 
ponieważ było zapotrzebowanie rynku na 
wyroby metalowe. W 1887 r. powstało Towa-
rzystwo Kowali, które przyczyniło się do 
podniesienia stopy życiowej kowali.  

„Księga Honorowa Straży Pożarnej  
w Sułkowicach zawiązanej w roku 1889”19 
to jedyny odnaleziony materiał źródłowy  
o początkach naszej straży. 

Chaty w Sułkowicach na początku XX w.

„Księga Honorowa Straży Pożarnej w Sułkowicach 
zawiązanej w roku 1889” to jedyny odnaleziony 
materiał źródłowy o początkach naszej straży
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* Pro memoria (łac. ku pamięci, dla potomnych – przyp. B).

Karta z „Księgi Honorowej”

Na pierwszej stronie znajduje się bardzo ważna informacja:
Pro memoria!*

Ochotnicza Straż Pożarna w Sułkowicach została założona 18 lutego 1888. 
Założycielami byli W.P. Panowie: 

Kozik Wojciech
Ciężkowski Antoni
Bochenek Jan
Profic Marcin
Latoń Wincenty

Stopa Walenty
Majocha Andrzej
Bargieł Jan
Kiebzak Jan
Kalinowski Wojciech

Założycielami byli najświatlejsi obywatele Sułkowic, wspaniali ludzi czynu, którzy nie 
wahali się poświęcać swojego życia dla dobra innych. 

Pierwszym odnalezionym opracowaniem o naszej straży jest rękopis z 1965 r. Autorzy, 
Stanisław Oliwa i Franciszek Światłoń, we wstępie napisali: „Ochotnicza Straż Pożarna  
w Sułkowicach została powołana w roku 1883 z inicjatywy ówczesnego wójta Gminy Sułkowic 
Ob. Kiebzaka Jana. Na skutek wynikłego pożaru, który powstał w obecnym rynku, gdzie 
spłonęło kilkanaście budynków mieszkalnych, wysunięto myśl założenia jednostki OSP. 
Znalazło się wówczas 10-ciu chętnych Obywateli, którzy z poświęceniem dla idei pożarnictwa 
wysuniętą myśl zrealizowali. 

Obywatelami byli: Kozik Wojciech, Ciężkowski Antoni, Bochenek Jan, Profic Marian,  
Latoń Wincenty, Stopa Walenty, Majocha Antoni, Bargieł Jan, Kiebzak Jan, Kalinowski 
Wojciech”20
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Jak widać, Oliwa i Światłoń za „Księgą Honorową” podali nazwiska założycieli straży,  
ale zmienili rok jej powstania. 

Inaczej na rok powstania straży popatrzył Mieczysław Stanaszek w publikacji „Sułkowice 
osiedle 1000 kowali”. Autor tej pierwszej obszernej monografii o Sułkowicach stwierdził:  
„Do pierwszych organizacji powstałych na terenie Sułkowic trzeba zaliczyć straż pożarną. 
Myśl utworzenia jej lansował już w 1883 r. wójt Jan Kiebzak. Potem podjął ją Wojciech 
Kozik, zwany „Soszką”, przedstawiciel ówczesnego, (pozostającego w prywatnych rękach) 
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń. Cenną myśl pomógł mu zrealizować we wsi wójt, Jan 
Bochenek. W księdze honorowej „Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej” Sułkowic, 
pod datą 18 lutego 1888 r. podano informację o zorganizowaniu Straży dzięki wysiłkom: Jana 
Bochenka, Antoniego Ciężkowskiego, Jana Bargła, Wojciecha Kozika, kierownika szkoły 
– Wojciecha Kalinowskiego, Wincentego Latonia, Marcina Profica, Andrzeja Majchra oraz 
Walentego Stopy. Pierwszym naczelnikiem został były feldfebel austriacki, Antoni Cięż-
kowski, komendantem, Wojciech Kozik, zaś jego zastępcą Andrzej Majcher. 

Straż Pożarna skupiała początkowo 18 ochotników i miała do dyspozycji jedną sikawkę. 
Szczególnie aktywnym działaczem był Antoni Ciężkowski. Organizował on odpowiednie 
ćwiczenia sprawności strażaków, utrzymywał też ścisłe więzy z Komendą Straży Pożarnej 
w Lanckoronie, dzięki czemu obie te straże ściśle ze sobą współpracowały, wzajemnie się 
odwiedzając i organizując wspólne ćwiczenia. Wzajemne kontakty były konieczne, ponieważ 
o pożar w ciasno zabudowanej Lanckoronie i Sułkowicach było nietrudno, zwłaszcza  
że budynki były przeważnie stare, drewniane, pokryte słomą i często bez kominów”21.

Stanaszek skorzystał z „Księgi Honorowej”. Podał jej niewłaściwy tytuł, poza tym 
opuścił jedno nazwisko założyciela (Jan Kiebzak), a inne zmienił (nie Andrzej Majcher, 
lecz Andrzej Majocha). Napisał, że w roku 1883 wójt Kiebzak „myśl utworzenia jej [straży] 
lansował”, a „potem” Kozik, aż wreszcie „cenną myśl pomógł mu zrealizować we wsi wójt, 
Jan Bochenek”. Jak należy rozumieć stwierdzenie „potem”? Kiedy? Tak samo nieprecyzyjne 
jest wyrażenie „pomógł mu”. Komu wójt pomógł? Kiebzakowi czy Kozikowi? Stanaszek 
posiłkował się tekstami źródłowymi jak „Kroniki” Jana Kiebzaka, „Księgi Uchwał Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Lanckoronie”, „Kroniki OSP Sułkowice” (z 1955 r.) i innymi, obecnie 
nieodnalezionymi.

Długoletni prezes OSP Sułkowice druh Stanisław Ziembla napisał wielotomowe pamięt-
niki. Z nich skorzystał Józef Socha, pisząc w 1983 r. broszurę na stulecie straży. Powołał się 
również na kronikę straży z Lanckorony i inne źródła. 

W broszurze o powstaniu straży czytamy: „W roku 1883 Obywatel Sułkowic, Wojciech 
Kozik zwany „Soszką”, podobno jedyny mieszkaniec prenumerujący w tym czasie gazetę, 
powziął myśl utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej przy wydatnym udziale i pomocy 
ówczesnego wójta Obywatela Jana Kiebzaka. Myśl ta u „Soszki” zrodziła się prawdopodobnie 
nie tylko z pobudek obywatelskich, lecz również materialnych, gdyż był on przedstawicielem 
ówczesnego Zakładu Ubezpieczeń, będącego wówczas prywatną spółką akcyjną, a wiadomo, 
że mniej pożarów to również mniej wypłat odszkodowań z tytułu ubezpieczenia przed 
pożarami. W każdym razie była to cenna inicjatywa i Ochotnicza Straż Pożarna powstała  
w Sułkowicach rzeczywiście w roku 1883, zrzeszała 18 strażaków i posiadała na wyposażeniu 
sikawkę jednotłokową. 

Zapiski z okresu powstania OSP nie zachowały się jednak żadne, po prostu podczas 
okupacji uległy zniszczeniu, a wiadomości te uzyskano na podstawie kroniki OSP Lancko-
rona, zapisu w kronice parafialnej, w której opisany jest pożar w Sułkowicach w październiku 
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w roku 1884, gdzie uległo spaleniu 12 domów, stajnie i kilka stodół i czynny udział brała straż 
pożarna miejscowa, to znaczy była już zorganizowana i wyposażona. Uzyskano również w 
tej sprawie, ustaleniu daty powstania OSP zeznania wiarygodnych świadków, Obywateli 
Sułkowic Jana Stokłosy i Jana Bargła”22.

Są jednak pewne wątpliwości co do roku założenia naszej straży. Wśród kilku ogólnych 
opracowań na temat powstawania straży pożarnych w zaborze austriackim23 poczesne 
miejsce zajmuje obszerna publikacja Józefa Ryszarda Szaflika „Dzieje Ochotniczych Straży 
Pożarnych”24. O pierwszych organizacjach strażackich w zaborze austriackim pisze: „Władze 
każdej z nich decydowały o wszystkich sprawach związanych z organizacją i działalnością 
straży”. „Wśród pionierów ruchu strażackiego w Galicji już dość wcześnie zaczyna kiełkować 
myśl, aby te luźno działające organizacje połączyć w jeden wspólny związek, któremu łatwiej 
byłoby przezwyciężyć trudności i przeciwności, a który zająłby się także pomocą fachową  
i organizacyjną dla poszczególnych straży”. 

„W dniach 31 października i 1 listopada 1875 r. odbył się we Lwowie I Krajowy Zjazd 
Straży, połączony z wystawą sikawek. W zjeździe tym udział brali przedstawiciele 57 ochot-
niczych straży pożarnych i 4 straży miejskich ze Lwowa, Przemyśla, Krakowa i Tarnopola”.  
Na tym zjeździe powstał Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, obejmujący 
ziemie polskie pod zaborem austriackim. 

„Pierwsze dziesięciolecie istnienia i działalności związku nie zaznaczyło się jednak 
jego większą aktywnością. Rada Zawiadowcza odbywała swe posiedzenia bardzo rzadko  
i nieregularnie, a nade wszystko przejawiała mało inicjatywy w kierunku rozwoju związku.  
W rezultacie, w latach 1875-1885, powstało zaledwie 36 nowych straży, które zgłosiły akces 
do związku”.

Warto podkreślić to ostatnie zdanie, ponieważ Sułkowice wtedy się nie zgłosiły! 
Potwierdza to Franciszek Kuś z Harbutowic: „Nasza straż należała do Związku, sułkowska 
była niezawisła”25.

Nazwę OSP Sułkowice znajdujemy u Szaflika dopiero w szczegółowym wykazie straży 
pożarnych w 1899 r. Są tu także wymienione straże z okolicznych miejscowości: Kalwaria 
Zebrzydowska, Dobczyce, Myślenice, Dolna Wieś, Górna Wieś, Jawornik, Dziekanowice, 
Gdów, Mogilany, Świątniki Górne. W lipcu tego samego roku nasza straż brała udział  
w uroczystościach 25-letniego istnienia OSP Myślenice26. W innych opracowaniach na temat 
straży w zaborze austriackim nie znalazłem informacji o roku założenia OSP Sułkowice. 

„Księga Honorowa” wymienia rok 1888. Za powstaniem straży przemawiają także dwie 
uchwały rady z tego właśnie roku.

29 kwietnia: „Uchwalono polecić obecnemu naczelnikowi ogniowej straży Józefowi 
Galusowi, aby obrał pewną liczbę młodych, zgrabnych i mocnych ludzi do wprawiania się do 
sikawki. Dla zachęty tych ludzi przeznacza Rada gminna 4 złr., z których wójt ma w swoim 
czasie złożyć rachunek”.

8 lipca: „Uchwalono przeprowadzenie składki na zakup ubrań i potrzebne rekwizyta”27.
W dostępnych w Bibliotece Jagiellońskiej numerach „Przewodnika Pożarniczego” 

wyszukałem bardzo ważne informacje z lat 1888-1891:

1. „Skutkiem ustawicznego rozsyłania odezw do osób wpływowych z prośbą o zakładanie 
Towarzystw strażackich w czasie od 7. lipca do 20. października b. r. zaczęły się organizować 
straże ochotnicze w następujących miejscowościach: Biały kamień, przez W. Towarnickiego 
Karola; Bołszowce, przez W. Stamirowskiego Tadeusza; Budzanów, przez W. Widawskiego 
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Konstantego; Dukla, przez W. Minkusiewicza Florjana; Halicz, przez W. Kłakowicza Karola; 
Janów, przez W. Wiczyńskiego Włodzimierza; Kopyczyńce, przez W. Kopystyńskiego Stani-
sława; Leżajsk, przez W. Dr. Nowińskiego Bronisława; Łopatyn, przez W. Bluma Adolfa; 
Mielnica, przez W. Kiwiarowskiego Jana; Milówka, przez W. Quiriniego Mariana; Sułko-
wice, przez W. Kozika Wojciecha [podkr. B]; Tymbark, przez W. Steczowicza Jana; Ulanów, 
przez W. Jaremę Kazimierza; Załoźce, przez W. Małkowskiego Bronisława; Zakopane, przez  
W. Cichomskiego Wiktora; żmigród, przez W. Wolańskiego Hipolita. 

Razem 17 straży ochotniczych; że zaś z końcem marca b. r. było 96 straży, w II. kwartale 
b. r. przybyło 12, a obecnie 17, przeto ogólna liczba Towarzystw strażackich w kraju wynosi 
125. Do wymienionych zakładających się Towarzystw, Komitet wykonawczy porozsyłał wzory 
statutów, wskazówki, udzielał wszelkich żądanych informacyj i brał żywy udział w czynno-
ściach przedwstępnych organizacji”28.

2. W tabeli zatytułowanej „Wykaz straży ochotniczych obecnie organizujących się” 
wykazano 52 miejscowości z nazwiskami założycieli straży. Wśród nich są ponownie Sułko-
wice z założycielem Wojciechem Kozikiem29.

3. „W sprawie wykazów statystycznych za rok 1890 rozesłano czterokrotne urgensa*  
i odniesiono się do naczelników Związków okręgowych z zawezwaniem o znaglenie straży do 
nadesłania zaległych wykazów. Ogólne zestawienie wykazów, dających obraz obecnej obrony 
pożarnej w kraju przedkłada się Radzie zwiadowczej z nadmienieniem, że przy strażach w 
Bieczu, Chrzanowie, Gródku, Mielnicy, Potoku złot., Radymnie, Strussowie, Sułkowicach 
[podkr. B], Szczercu, Wieliczce, Zbarażu, Załoźcach, Zborowie, żmigrodzie, i żurawnie, 
zamieszczone cyfry wzięte są z dawniejszych wykazów, a mianowicie z wykazów z roku 1888 
- gdyż pomimo urgensów straże te nowych wykazów nie nadesłały”30.

Jednak już 12 lipca 1886 r. rada uchwaliła „aby sprawić beczkę na wodę i wóz ukuć pod 
sikawkę, wydatki na te przedmioty pokryte będą z pieniędzy składanych, dotąd przez Jana 
Kiebzaka nieuiszczonych, któremi zarządzał będzie wójt Jan Piątek”31. Rozliczenie miało 
następować na podstawie kwitów (rachunków) przedstawianych przez Józefa Galusa. Czy  
w roku 1886 straż już działała? Od kiedy? Być może uda się kiedyś odnaleźć brakujące ogniwa 
w łańcuchu wydarzeń, składających się na dzieje OSP Sułkowice.

Oliwa i Światłoń oraz Socha i Ziembla zgodnie stwierdzili, że straż w Sułkowicach powstała 
w roku 1883. Jest to od kilku dziesięcioleci powszechna informacja, powielana np. w „Mono-
grafii Gminy Sułkowice” czy w gminnych folderach, relacjach prasowych i sprawozdaniach. 

* Urgens - ponaglenie piśmienne, pismo ponaglające
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Rekwizyty
W pierwszych dziesięcioleciach działalności straż w Sułkowicach, tak jak inne podobne 

jednostki w zaborze austriackim, w wyposażeniu bojowym miała tak zwane rekwizyta.  
Były to: ręczna pompa, nazywana sikawką lub z niemiecka szprycą, parciane węże i wiadra, 
bosaki, łomy, siekiery, tłumice, topory itp. Do pożarów strażacy jechali wypożyczonym 
konnym wozem. Obsługa sikawki złożona była z ludzi o sporej sile i dużej sprawności fizycznej. 
Jedynym środkiem gaszenia ognia była woda, najczęściej czerpana z rzeki albo najbliższego 
potoku. Przywożono ją w beczkach lub ludzie stosowali także tzw. linię wodną z wiadrami. 
Przy używaniu tych rekwizytów gaszenie ognia wymagało męstwa i poświęcenia. Naczelnik 
Antoni Ciężkowski prowadził dla druhów ćwiczenia sprawnościowe. Jak prawie każdy Polak 
żyjący pod zaborem austriackim musiał służyć w wojsku zaborcy. Zdobył nawet stopień 
feldfebla. Druhowie stale ćwiczyli posługiwanie się sprzętem i o niego dbali. Cały strażacki 
tabor musiał być sprawny i gotowy do akcji. Po wyjazdach do pożarów czy po ćwiczeniach  
zwijali węże na pobliskim placu. 

W miarę możliwości pieniężnych jednostka kupowała coraz to lepszy tabor i sprzęt. 
Starała się o pieniądze na ten cel, np. w Krajowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, 
o czym doniósł „Przewodnik Pożarniczy”: „Udzielono jednorazowej zapomogi na zakupno 
rekwizytów pożarnych towarzystwom strażackim w Sułkowicach 20 złr., Muszynie 20 złr., 
Szczercu 20 złr., Jagielnicy 25 złr.”32. Pomagali przede wszystkim mieszkańcy Sułkowic  
i samorząd gminny. Oto kolejne cytaty z „Księgi Uchwał”33:

„Rada gminna uchwala z kasy gminnej wyasygnować odpowiednią kwotę na sprawienie 
50 wiadereczek i oddać je do użytku straży ogniowej z poleceniem prowadzenia inwentarza  
w należytym porządku”. (18 kwietnia 1893) 

Rada postanowiła „zarządzić dobrowolną składkę celem powiększenia funduszu na 
zakupienie sikawki”. (17 grudnia 1895) W roku następnym zakupiono drugą sikawkę oraz 
kilka odcinków węży. Podniosło to znacznie walory bojowe sułkowskiej jednostki, zwłaszcza 
że sprzęt w tamtych czasach był bardzo zawodny. Awaria taka widocznie dotknęła jedną  

Stulecie straży; od prawej: Józef Biela, Józef Kurzyniec, Julian Światłoń, Władysław Stokłosa  
oraz furmani Stefan Kurek i Jan Sroka
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z sikawek, gdyż temat ten 2 lutego 1898 r. wraca ponownie pod obrady rady, która uchwaliła: 
„Z uwagi na to, że domy są dawniejsze jeszcze słomą kryte, a ogień z warsztatów wycho-
dzący łatwo pożar spowodować może, potrzeba koniecznie dla ochotniczej straży ogniowej 
sprawienia drugiej sikawki kosztem 300 zł”. Naczelnik Antoni Ciężkowski pojechał po nią do 
Sanoka. Kupił tam także kilka odcinków węży.

Sułkowice – Lanckorona
Strażacy z Sułkowic i Lanckorony wzajemnie się odwiedzali i organizowali wspólne 

ćwiczenia. Według Stanaszka 12 kwietnia 1892 r. lanckorońska OSP „zamiast ćwiczeń,  
dla nabycia taktu w postępowaniu marszowym i zaznajomieniu się z sąsiedzką OSP, odbyła 
marsz do Sułkowic”34. Z kolei w dniu 22 maja tegoż roku sułkowska OSP „w liczbie 26 stra-
żaków brała udział w poświęceniu sztandaru i rekwizytów w Lanckoronie”.

Najważniejsza jednak była współpraca obu straży w gaszeniu pożarów. W dokumen-
tach lanckorońskiej straży zamieszczono notatkę o „czynnym udziale Ochotniczej Straży 
Pożarnej miejscowej” w gaszeniu pożaru w Sułkowicach, który strawił 12 domów, 2 stodoły  
i stajnię zajazdu35. 

W gaszeniu dużego pożaru w Lanckoronie pomogły straże z Izdebnika i Sułkowic, o czym 
informował naczelnik Wicher: „W dniu 25 listopada 1906 r. wybuchł pożar w domu Jana Wyki 
na przedmieściu Lanckorony, który w krótkim czasie obrócił w perzynę 8 domów mieszkal-
nych oraz 4 stodoły ze zbożem i potrawą dla bydła. Szkoda wyrządzona przez pożar wynosi 
przeszło 1000 kor., z których ubezpieczony był tylko dom Jana Wyki na 200 koron. Pożar mógł 
się bardzo łatwo rozszerzyć z powodu panującego wichru, gdyby nie energiczna pomoc c. k. 
żandarmeryi z Sułkowic, z Izdebnika i Lanckorony, jak również i straży pożarnej ze Sułkowic, 
z Izdebnika i Lanckorony, a ta ostatnia najwięcej przyczyniła się do zlokalizowania pożaru, 
przy czem 2 członków zostało przy wynoszeniu rzeczy silnie poparzonych. 

Za dzielne i energiczne działanie straży pożarnej ze Sułkowic i z Izdebnika przy tym 
pożarze składa podpisany Zarząd straży ogniowej publiczne podziękowanie.

Lanckorona, dnia 27 listopada 1906. Wojciech Wicher. Naczelnik straży”36

Sułkowice – Harbutowice
 Druhowie z Sułkowic współpracowali również z powstałą w 1904 r. strażą w Harbuto-

wicach. Naczelnik tamtejszej straży i równocześnie kierownik szkoły Franciszek Kuś napisał  
w swych pamiętnikach: „Z sąsiednią Strażą Pożarną w Sułkowicach utrzymywaliśmy przyja-
cielskie stosunki, niejednokrotnie ćwiczyliśmy razem i występowali podczas różnych uroczy-
stości”. „Jako najbliżsi sąsiedzi strażaków sułkowskich utrzymywaliśmy z nimi żywy kontakt, 
mimo iż dzieliły nas duże różnice. My mieliśmy komendę sokolą, oni swoją oryginalną,  
na ćwiczeniach śpiewaliśmy pieśni narodowe, oni wojskowe, austriackie. Mimo tych różnic 
godziliśmy się ze sobą, a nawet zaprzyjaźnili i przyjaźń tę utrzymywaliśmy w służbie i poza służbą,  
w mundurze strażackim i cywilnym”37.

Remiza
Sikawki, węże i inny sprzęt początkowo przechowywano w zagrodzie naczelnika straży. 

22 maja 1893 r. wójt Jan Bochenek poinformował radnych „o zawarciu wstępnej umowy 
zakupu kawałka gruntu szer. 8m dł. 15m od spadkobierców po śp. Kazimierzu Kiebzaku – pod 
budowę budynku, w którym znalazłyby miejsce areszt, spichlerz gminny, szopa na sikawkę 
straży ogniowej i rzeźnia”.
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 „Naczelnik gminy powołuje komisye wybraną do ułożenia planu i kosztorysu na 
mający stanąć areszt, spichlerz i szopę na sikawkę straży ogniowej. Pan Ciężkowski 
przedstawia plan wraz z kosztorysem w kwocie 742 zł 20 z dołączeniem spichlerzu. 
Rada przyjmuje plan i kosztorys przedłożony przez p. Ciężkowskiego z tem zastrze-
żeniem, że mury na fundamentach mają być z cegły, koszta budowy mają być włożone  
w tegorocznym preliminarzu. Sama zaś budowa ma być oddana w dzierżawę. Koszty i plan  
p. Ciężkowski winien dać dobremu majstrowi tak murarskiemu jak i ciesielskiemu do ścisłego 
przerobienia”. 

Przez kolejne dwa lata dyskutowano o tej budowie, wreszcie 28 kwietnia 1895 r. uchwa-
lono, że będzie kosztować 1350 zł. 

Przedsiębiorcy Walenty Hołuj oraz Wincenty Garbień w jeden rok wybudowali ten 
budynek i przedstawili radzie rachunek. W protokole odbioru z 16 sierpnia 1896 r. czytamy, 
że „budowa jest dobrze i odpowiednio według planu wybudowana, tylko jest wyżej nad plan  
o 54 centymetry, dłuższy o dwa metry, a w szerokości o jeden metr węziej. Jedne drzwi dubel-
towe więcej i jedno okno i beton w sieni i pryca i kibel”. Wykonawcy ci zażądali dopłatę 537 zł 
„za roboty dodatkowe przy budowie spichlerza, aresztu, strażnicy i sali gminnej”. Dopiero za 
dwa lata Hołuj i Garbień doczekali się pieniędzy, ale tylko 419 zł38. Część tego budynku, nazy-
wanego powszechnie „ślaktuzem”, była strażacką remizą do roku 1963.

Poświecenie sztandaru i „Floriana”
2 września 1906 r. naczelnik Ciężkowski wnioskował o udzielenie pożyczki w wysokości 

200 koron na mundury strażackie. „Rada gminna na tenże wniosek uchwala pożyczkę 200 
koron na jeden rok za wykonaniem skryptu, którego poręczycielami zostali: Marcin Lisowski, 
Kalikst Światłoń, Jan Twardosz”. „Rada gmina przeznacza 50 koron na poświęcenie sztan-
daru i przyjęcie obcych gości”39. W ufundowanie sztandaru i spłatę pożyczki na mundury 
włączyli się mieszkańcy wsi. 

7 października 1906 r. odbyła się uroczystość z udziałem biskupa sufragana archidie-
cezji lwowskiej Władysława Bandurskiego i księcia Kazimierza Lubomirskiego oraz delegacji 
sąsiednich straży. Biskup poświęcił sztandar i sikawkę dwutłokową nazwaną „Florianem”, 
która się zachowała do dziś. Takim sprzętem dysponowały wówczas tylko nieliczne jednostki.

Szlachtuz przed rozbiórką w 2003 r.Strażacka remiza do roku 1963
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Najstarszy sztandar OSP
Przy św. Florianie tarcza z pierwszym herbem Sułkowic
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Nowa sikawka, ubezpieczenie i „rzymskie” hełmy 
Wniosek naczelnika Antoniego Ciężkowskiego, „aby zakupić nową sikawkę rada  

[14 lutego 1909 r.] przyjmuje do realizacji i upoważnia wójta, aby wspólnie z naczelnikiem 
straży weszli w porozumienie z naczelnikiem, dyrekcją Sanockiej Fabryki Sikawek w sprawie 
jej zakupu”. „Rada uchwaliła zaciągnąć pożyczkę 4% w Krakowskim Towarzystwie Wzajem-
nych Ubezpieczeń i sikawkę zapłacić gotówką”. Ciężkowski pojechał do Sanoka, sikawkę kupił 
i do Sułkowic przywiózł. Kolejny wniosek naczelnika, „aby gmina zakupiła nowe płócienne 
koneweczki na wodę, aby było w czem wodę nosić podczas pożaru”, rada gminna odrzuciła. 
Kupno tych koneweczek oraz dodatkowo tłomnic przeniosła na właścicieli domów. Przyjeła 
jednak inny wniosek, by ubezpieczyć „30 strażaków w kwocie rocznej 12 koron, tj. za każdego 
strażaka 40 halerzy rocznie na ubezpieczenie”40. W tym czasie zakupiono dla całego oddziału 
piękne „rzymskie” hełmy, które zachowały się do naszych czasów.

Członkowie honorowi OSP Sułkowice
W „Księdze Honorowej”41 zapisano uchwały walnych zebrań o uhonorowaniu ludzi 

szczególnie zasłużonych dla OSP Sułkowice godnością członka honorowego. Zachowałem 
pisownię uchwał i nazwiska nagrodzonych z opisami. 

1892
W dniu 10 Stycznia 1892 na walnem zgromadzeniu Ochotniczej Straży Pożarnej, uchwa-

lono zamianować członkami honorowemi Wiel. Pp. w uznaniu ich zasług i działalności około 
dobra Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułkowicach i tychże Imiona i Godność 
w księdze honorowej na wieczną pamiątkę umieścić, tymże Wiel. Pp. przy oznajmieniu,  
iż zostali zamianowani na członków honorowych dyplomy wręczyć.

Sułkowice dnia 10 Stycznia 1892
Antoni Ciężkowski Naczelnik Straży Pożarnej Ochotniczej
Wojciech Kozik Komendant
Majcher Ciężkowski podkomendant
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Każdemu członkowi honorowemu przydzielono w „Księdze” osobną stronę. 

Antoni Ciężkowski Naczelnik Straży i Obywatel Sułkowic
Marcin Profic Zastępca Naczelnika i Obywatel Sułkowic
Wojciech Kozik Komendant I Oddziału i Obywatel Sułkowic
Eugeniusz Beneszek C. k. Starosta w Myślenicach
Wincenty Schmiedt Marszałek myślenickiej Rady powiatowej, właściciel dóbr 
Antoni Opidowicz Ksiądz Kanonik Proboszcz miejscowy
Michał Wawrzynowski Ksiądz Administrator Probostwa w Nowym Targu
Jan Polończyk Ksiądz Proboszcz 
Jan Filar Ks. Nauczyciel miejscowy 
Wojciech Kalinowski Dyrektor miejscowej szkoły
Ludwik Seeling Dyrektor dóbr arcyks. Rainera w Izdebniku
Wincenty Palisa Kasyer przy obszarze dworskim w Izdebniku
Józef Miśko Nadleśniczy w dobrach arcyks. Rainera w Izdebniku
Edward Klebert Sekretarz Rady powiatowej w Myślenicach
Juliusz Dattner Dzierżawca Dóbr w Harbutowicach
Wincenty Latoń Członek Rady strażackiej i Obywatel Sułkowic
Jan Kiebzak Członek Rady strażackiej i Obywatel Sułkowic
Jan Bochenek Członek Rady strażackiej i Obywatel Sułkowic
Zygmunt Mayer Nauczyciel miejscowej szkoły - literat
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Zdjęcie rady gminnej z 1901 roku. I rząd od lewej: Jan Biela – przysiężny, Jan Bochenek - wójt, ks. Antoni 
Opidowicz - proboszcz, Wojciech Kalinowski - kierownik szkoły ludowej oraz inż. Franciszek Smereczyński - 
dyrektor szkoły kowalskiej.

1908
Uchwała posiedzenia 
W dniu 10 Stycznia 1908 na walnem zgromadzeniu Ochotniczej Straży Pożarnej, uchwa-

lono zamianować członkami honorowemi Wielm. Pp. w uznaniu ich zasług i działalności 
około dobra Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułkowicach i tychże Imiona  
i Godność w Księdze honorowej na wieczną pamiątkę umieścić, tymże Wiel. Pp. przy oznaj-
mieniu, iż zostali zamianowani na członków honorowych dyplomy wręczyć.

Sułkowice dnia 19 Stycznia 1908
Antoni Ciężkowski Naczelnik 
Melchior Ciężkowski Zast.
Jan Ciężkowski Sekret.

Jan Malicki
Jan Fuchs z Jastrzębi
Karol Hontschik z Harbutowic
Marcin Lisowski 
Marcin Moskal 
Melchior Ciężkowski 
Władysław Kutrzeba z Myślenic 
Marya Smereczyńska

Władysław Bandurski Ksiądz Biskup Dr 
Paweł Frelek Ksiądz proboszcz Dr
Andrzej Łojek Ksiądz Emeryt 
Kazimierz Lubomirski Książę 
Franciszek Smereczyński Dyrektor szkoły kowalskiej
Antoni Gutowski Nauczyciel szkoły kowalskiej
Hieronim Malina  
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1910 
Uchwała Posiedzenia!
W dniu 20 Marca roku 1910 na walnem Zgromadzeniu Ochotniczej Straży Pożarnej, 

uchwalono zamianować Członkami Honorowemi Wiel. PP. Tomasza Bielę Wójta w Sułkowi-
cach, Maryę Bibównę Nauczycielkę w Sułkowicach w uznaniu Ich zasług i działalności około 
dobra Toważystwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułkowicach i tychże Imiona i Godność  
w Księdze Honorowej na Wieczną pamiątkę umieścić, tymże Wielm. PP. przy oznajmieniu,  
iż zostali zamianowani na Członków Honorowych Dyplomy wręczyć.

Sułkowice dnia 20 Stycznia 1910
Antoni Ciężkowski Naczelnik Straży
Marcin Lisowski Komendant
Jan Ciężkowski Sekretarz 

Nie odnaleziono informacji o działalności naszej straży podczas I wojny światowej.

Karta z „Księgi Honorowej”
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Dwudziestolecie międzywojenne
 

Nieliczne wiadomości o działalności naszej straży w okresie międzywojennym pochodzą 
z opracowania Józefa Sochy42. 

„Za Naczelnika Antoniego Ciężkowskiego, który był okresem bardzo prężnej działal-
ności OSP, zakupiono również przy wydatnej pomocy społeczeństwa, instrumenty muzyczne 
i zorganizowano orkiestrę, ale kres tej owocnej działalności położyła śmierć Naczelnika 
Ciężkowskiego. 

Po Jego śmierci Naczelnikiem został wybrany Kalikst Światłoń, za którego kadencji 
oprócz udziału w gaszeniu pożarów na terenie Sułkowic i okolicy i zorganizowaniu kilku 
zabaw nie zawsze dochodowych i udanych, nic szczególnego i godnego uwagi się nie działo. 

Po ustąpieniu Obywatela Kaliksta Światłonia w roku 1931, Naczelnikiem OSP został 
wybrany miejscowy nauczyciel Szkoły Podstawowej Marian Bicz, za którego kadencji do 
najwyższych osiągnięć należy świetne zorganizowanie i prowadzenie orkiestry strażackiej. 
Obywatel Naczelnik Marian Bicz był jednak większym muzykiem niż strażakiem i dlatego też 
po krótkim czasie ustąpił, a Naczelnikiem wybrano Andrzeja Profica, a Marian Bicz został 
kapelmistrzem orkiestry. 

Po rezygnacji Andrzeja Profica stanowisko to objął Andrzej Sala, ale funkcję tą pełnił 
krótko, około półtora roku, i też nic godnego umieszczenia w kronice nie zdziałał”. 

Naczelnikiem od 1939 r. był Michał Kozik, a delegatem rady do OSP sołtys Sułkowic Józef 
Latoń. 

Gmina w miarę możliwości pomagała straży, np. „20 maja 1928 r. ustanawia trzy pary 
koni, które by w razie pożaru mogły być użyte do wyjazdu z przyborami strażackimi i ze 
strażą – Szczepan Bargieł para koni, Marya Piegza para koni, Roman Latoń jednego konia  
i Józef Lisowski jednego konia, z tem że jedna para koni z tych ma być asekurowana (ubezpie-
czona) tak, żeby właściciel nie poniósł szkody na wypadek uszkodzenia konia”43.

17 marca 1938 r. „Rada Gromadzka uchwaliła rozmieszczenie organizacji w Domu 
Ludowym następująco: Rezerwiści, Strzelcy – dwie izby na parterze, Straż ogniowa, kowale, 
rolnicy i różne inne zebrania – w izbie na piętrze”44.

Te skromne informacje warto uzupełnić fragmentami wzruszających homilii ks. biskupa 
Józefa Zawitkowskiego:

Bardzo szanuję i mam sentyment 
dla strażaków. Pewnie dlatego, 
że jestem z rodziny strażaków.
Dziadek był naczelnikiem straży.
Widzę jednak straż trochę romantycznie. 

Pasją dziadka była straż ogniowa. 
Mieli swój wóz – bardzo elegancki rekwizyt
z kozłem dla dziadka i trębacza,
sikawki, beczkowozy.
Pożary były często, 
bo zabudowania były pod strzechą. 
Nasze umiłowane przez dziadka kasztanki 
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były tak wyszkolone, 
że na głos alarmowego dzwonka i trąbki 
rżały w stajni, 
stawały same przy dyszlu wozu, 
grzebiąc kopytami, aby już jechać.

Babcia i mama mówiły pacierz
 za tych, których dotknął pożar, 
i za strażaków, żeby szczęśliwie wrócili.

Wracali zmęczeni.
Kasztanki szły już wolno, spocone, 
a strażacy wyjeżdżając do wsi, 
zdobywali się jeszcze na wigor 
i śpiewali piosenki, które też układał dziadek.

Lubiłem strażaków świętujących.
Babcia prasowała mundur, 
bo dziadek prowadził księdza w procesji.
Z otwartą buzią słuchałem, 
jak pan Pakuł wyniósł dziecko 
z płonącego domu, 
jak Wicek uratował
 cały inwentarz z płonącej obory.
Dla mnie oni byli bohaterami.

Były jeszcze dwa uroczyste dni dla strażaków. 
Po Rezurekcji wracali z orkiestrą, 
a po Sumie zbierali się na jajko. 
Najpierw była musztra i  sikawki w ruch. 
Każda panna musiała być zmoczona. 
Lubiły to dziewuchy, 
a jeśli któraś była niby skromniejsza, 
to ją strażacy „dobrowolnie” przymusili. 
Po tej mokrej zabawie było jajko, 
pachniała wędzona kiełbasa, jakieś inne wyroby, 
a dziadek w karafce stawiał
dobraną i przegryzioną miodówkę. 
Strażacy stawali się rozmowni, potem śpiewający
i kończyło się wszystko na lanym poniedziałku.

Drugi taki radosny dzień dla strażaków, 
to były imieniny dziadka.
Strażacy wiedzieli, że w ten dzień rano 
dziadek jechał końmi do Nowego Miasta do kapucynów. 
W południe przychodził na miód i mleko
ksiądz proboszcz, a wieczorem 
była trąbka i zbiórka „u Franciszków”. 
Rytuał był podobny: musztra strażaków, 
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ale bez wody,
bo już „węże ciężko schły” – była jesień. 
Za to po miodówce było „Sto lat”. 
Dziadek był w eleganckim mundurze,
dopasowanym przez babcię,
podkręcał wąsa, głosił mowę pochwalną, 
a strażacy podrzucali go w górę. 
Na zakończenie – „Wszystkie nasze dzienne sprawy”
 i – „Zostańcie z Bogiem, Franciszku!”.

Szczycił się dziadek listem pochwalnym, 
podpisanym przez ministra Spraw 
Wyższej Użyteczności Publicznej. 
List był oprawiony i wisiał pod rodzinnym portretem.

Raz dziadek płakał jak dziecko.
Zaprzęgał kasztanki do strażackiego rekwizytu.
Wóz przykrył kirem i jechał za pogrzebem.
Trzymał się mocno, jak strażak. 
Kiedy po pogrzebie wrócił na podwórko, 
zsiadł z kozła i podszedł do kasztanek.
„Oddaliśmy swojej pani ostatnią posługę. 
Nie mamy już pani”. 
Wtulił się między głowy kasztanek 
i płakał jak dziecko. 
Kasztanki chyba też płakały.

Tak się wszystko zmieniło!
Dziś strażacki sprzęt budzi podziw. 
Jaką dużą wiedzę i sprawność 
muszą mieć strażacy!
Zróżnicowana jest ich specjalność, 
bo nieszczęścia są różne, 
a oni wszędzie są: pożar na wsi, 
w dziesięciopiętrowym bloku, na wieży kościoła, 
wypadek na drodze, wyciek gazu, 
materiałów toksycznych, powódź, 
utonął chłopiec, paliwo wyciekło do rzeki...
Wszędzie są.

Mieszkam obok strażaków. 
Telefon. Alarm. Tam liczy się każda sekunda. 
Ciężka to służba
 i pytam siebie, dlaczego oni to robią? 

Czy tylko za pensję?
A przecież są ochotnicy, bez pensji.
I po księżowsku myślę: 
To trzeba znać Ewangelię i wierzyć Ewangelii. 
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Oddać za kogoś swoje życie
to znak największej miłości. 
Oni przecież wciąż narażeni są
na niebezpieczeństwo, a jednak 
podejmują ryzyko, aby uratować człowieka. 

Biedne są straże. 
Wszyscy narzekają, strażacy też. 
Jakie to będą straże przyszłości?
Myślę, że będą bardzo specjalistycznie
wyuczone i wyćwiczone. 
Czasem będzie to akrobacja 
w wodzie, w powietrzu, na linie, 
na pontonie, z wodą, z tlenem, 
z pianą i odwagą. 

Tylko czy oni będą pamiętać 
o świętym Florianie, ich patronie,
 czwartego maja każdego roku? 
Czy będą w ich szeregach młodzi chłopcy? 
Czy będą mieć orkiestrę? 
Czy będą stać przy grobie Chrystusa
i czy będą księdza prowadzić w procesji 
rezurekcyjnej i na Boże Ciało?

Będą, będą!
Ochotnicy i zawodowcy też45.
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Strażacy podczas okupacji
 
W latach wojny okupant niemiecki ograniczył działalność strażaków, którym pozwolił 

tylko na gaszenie pożarów, jednocześnie przymuszając ich do pełnienia nocnych wart na 
drogach, mostach i innych obiektach. Druhowie zachowywali jednak postawę patriotyczną, 
pomagali partyzantom, kilku zresztą należało do partyzantki. Jednym z nich był sołtys Józef 
Latoń. 

W roku 2000 zapisałem wspomnienia jego córki Heleny Bargieł: „Dzień 24 lipca 1943 r. 
był jednym z najtragiczniejszych dni w moim życiu: w czasie pacyfikacji Sułkowic zginął mój 
ojciec Józef Latoń.

Ojciec mój urodził się w październiku 1887 r. 
 w rodzinie chłopskiej. Miał dwie siostry: Marię 
i Amalię oraz pięciu braci: Jana, Franciszka, 
Wincentego, Stanisława (zmarł w młodym 
wieku) i Szczepana (wyjechał do Ameryki). Ojciec 
w 1908 r. został powołany do wojska austriac-
kiego stacjonującego w Serbii. Wraz z dwoma 
sułkowianami uciekł do Legionów. Miał stopień 
podoficerski (odpowiednik dzisiejszego sier-
żanta). Został tak ciężko ranny, że uznano go za 
nieżyjącego. Przez tydzień przeleżał w kostnicy. 
Cudem uratowany (lecz jako inwalida) chciał 
walczyć dalej, ale na prośbę swego ojca w roku 
1916 wrócił do Sułkowic i osiadł na ojcowiźnie. 

Niedługo potem poznał swoją przyszłą 
żonę, a moją matkę - Salomeę z domu Lisowska. 
Zaczęli wspólnie gospodarować. Ojciec zdobył 
sobie uznanie wśród sąsiadów, był lubiany  
i szanowany. Cechowała go skromność. Zawsze 
służył dobrą radą i pomocą, często finansową. 
Nigdy nie odmówił pomocy. Zaczął udzielać się 
społecznie, bo interesowały go sprawy gminy. 
W tych latach człowiek, który ukończył pełne 

siedem klas szkoły powszechnej i przebywał w świecie, wiele wiedział i przeżył, a zarazem 
umiał się zaprezentować, był idealnym kandydatem na sołtysa. Mieszkańcy Sułkowic wybrali 
go na ten urząd, który pełnił przez dwie kadencje, prawie do swej męczeńskiej śmierci. To za 
jego kadencji w pół roku wybudowano Urząd Gminy (dzisiejszy budynek Urzędu Miejskiego).

Ojciec mój miał wielkie uznanie wśród mieszkańców Sułkowic i okolic. Ponieważ 8 lat 
chodził w mundurze wojskowym, czuł się zatem jak zawodowy żołnierz. Samym dystyngo-
wanym wyglądem wzbudzał szacunek i poważanie. Trzeba dodać, że ojciec miał ponad 180 
cm wzrostu i ważył przeszło 100 kg. Na przykład wystarczyło, by tylko popatrzył na widzów 
w sali kinowej – od razu była cisza. 

Nigdy nie przeklinał, nigdy go nie widziałam pijanego. Byliśmy kochającą się rodziną. 
Miałam starszą siostrę Marię i brata Józefa, który zmarł po ciężkiej chorobie w wieku 12 lat. 
Jego śmierć dokładnie pamiętam, choć miałam wtedy tylko 5 lat. Ojciec bardzo przeżył śmierć 

Józef Latoń
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synka, mama długo nie mogła otrząsnąć się po tym nieszczęściu. To tragiczne wydarzenie 
jeszcze bardziej umocniło nasze więzi rodzinne. 

Pamiętam – ojciec świetnie umiał zorganizować sobie pracę. Potrafił umiejętnie 
połączyć sprawy osobiste i zawodowe. Mieliśmy ok. 5 ha pola ornego. Najął parobka i służącą 
do pomocy w polu. Ojciec dobrze radził sobie ze wszystkim, chociaż urzędowanie zabierało 
mu wiele czasu.

Jak wiadomo z różnych źródeł historycznych (np. z monografii Mieczysława Stanaszka), 
pacyfikację Sułkowic przygotowywano wiele miesięcy wcześniej. Pamiętam, że na wiosnę 
1943 r. w nocy ktoś zapukał do okna. Ojciec i mama wstali. Ja i siostra spałyśmy w małej izdebce 
i przez szpary widziałyśmy kilku mężczyzn. Jeden z nich rozmawiał z ojcem, do czegoś go 
namawiał. Usłyszałyśmy ojca, jak mówił do przybyłych: »Jeżeli jesteście polskie wojsko, 
to ostatnią krowę ze stajni wam dam«. To były zgubne słowa, które padły. Jak się później 
okazało, niemiecki szpieg, doskonale mówiący po polsku, zjednywał sobie ludzi opowiast-
kami o polskim wojsku, aby móc się czegoś dowiedzieć o partyzantach, którzy wtedy działali 
na naszym terenie. 

U państwa Salów, w rynku, mieszkał Niemiec. Szanował mojego ojca i często z nim jako 
sołtysem rozmawiał. Zdawał sobie sprawę, że ojciec ma duże poparcie mieszkańców, którzy 
mu wierzą i ufają. Przede wszystkim jednak wiedział, że ojciec zna bardzo dobrze okolicę  
i ludzi, dlatego pewnego dnia zabrał go do Izdebnika, gdzie mieścił się sztab niemiecki. Tam 
zaproponowano mu, żeby przystał do Niemców. Powiedziano, że dostanie niemiecki mundur 
i będą go traktować na równi z sobą. Za to musi wskazać partyzantów i ich rodziny (wtedy 
partyzantka zaczęła dawać się Niemcom we znaki). Ojciec kategorycznie odmówił. Straszyli 
go, że nasz dom spalą. W Izdebniku dowiedział się o planowanej jakiejś niemieckiej akcji. 
Później dopiero mama opowiedziała nam, że ojciec wówczas chodził zamyślony i smutny.  
Był bezsilny wobec tego wszystkiego. Nie wiedział, kiedy i jak to ma wyglądać. Szwagierka 
ojca Stefania (z Lisowskich) namawiała go, aby wyjechał do niej, do Krakowa, ale on o tym ani 
nie chciał słyszeć. Powiedział: »Tu w Sułkowicach jest moje miejsce«. 

O czwartej nad ranem 24 lipca 1943 r. Niemcy wtargnęli do naszego domu. Przeszło 
dwie godziny robili skrupulatną rewizję w domu, a nawet w zabudowaniach gospodarczych. 
Wypytywali mamę o partyzantów, o broń, o radio. Zabrali ojca oraz naszego parobka. Kazali 
nam wszystkim iść na bydlęcy rynek. Tam mama rozpoznała Niemca, który chodził wtedy na 
wiosnę po domach namawiając do partyzantki. Mama płakała, my także. 

Kiedy leżeliśmy na bydlęcym rynku od ósmej do drugiej po południu, mojego ojca zaka-
towano w stodole plebańskiej... 

Jeszcze po południu, po powrocie do domu nie wiedzieliśmy, że ojciec nie żyje. Mama 
kazała mi iść do stodoły plebańskiej, bo jak mówiła: »Pewnie ojca zabiorą na roboty do 
Niemiec. Weź chleb i zanieś mu na drogę«. Idąc dróżką, spotkałam naszego parobka. Wrócił 
mnie z połowy drogi. Powiedział: »Wróć się. Twój ojciec nie żyje. Niemcy go zabili«. Z krzykiem 
i płaczem wróciłam do domu. Zeszli się sąsiedzi, ubolewali nad nami, wszyscy płakaliśmy  
i rozpaczaliśmy.

Miałam 14 lat i skończyły się moje marzenia o dalszej nauce, o wyjeździe do szkół do 
Krakowa, jak planował mój ojciec. Zostałyśmy same z mamą i siostrą”46.
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W każdą rocznicę pacyfikacji kombatanci składali kwiaty przed Pomnikiem. 
Od lewej: Stanisław Kania, Stanisław Mielecki, Kazimiera Bernecka, Eugeniusz Pitala, Jan Światłoń
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W pamiętnym dniu pacyfikacji Sułkowic 24 lipca 1943 r. strażacy pod przymusem musieli 
wykopać dół oraz pogrzebać pomordowanych w zbiorowej mogile. 

Józef Moskal wspominał: „Byłem jednym z dziesięciu strażaków, których Niemcy wzięli  
z bydlęcego rynku. Musieliśmy wykopać zbiorową mogiłę na Zagumniu koło domu „Szublika”. 
Więźniowie przywieźli zamordowanych. Nie mogę dalej mówić, to było straszne”47.

Stanisław Ziembla napisał w swych pamiętnikach: „Niejednemu druhowi podczas tej 
pracy posiwiały skronie i chyba żaden z nich tego do końca życia nie zapomniał. Tuż po 
wyzwoleniu bohaterów zamordowanych w pacyfikacji pochowano na cmentarzu”48.

Hołd pomordowanym w pacyfikacji składają (od lewej): wiceburmistrz, prezes zarządu gminnego OSP  
Władysława Kołodziejczyk, burmistrz Józef Mardaus, przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Pułka,  
prezes kombatantów Eugeniusz Pitala, honorowy prezes OSP Stanisław Ziembla (2003 r.)
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Druhowie w PRL-u
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w powojennym 

okresie podlegał tzw. władzy ludowej, która w 1949 r. związek rozwiązała. Na jego miejsce 
powołała OSP i wprowadziła wiele zmian, w tym organizacyjnych. Nie było już funkcji naczel-
nika, a nowe funkcje to prezesi i komendanci. Prezesem został Stanisław Biela, komendantem 
Michał Kozik. Od 1953 r. komendantem był Michał Matuszewski

Pierwsza motopompa
W 1947 r. zarząd jednostki za pożyczone od wójta gminy Jana Stokłosy pieniądze  

(200  000 zł) zakupił motopompę. Przeprowadzona kwesta w dniu jej poświęcenia  

Furmani Józef Lisowski i Stanisław Salus, z tyłu stoją Franciszek Mielecki  
i Stanisław Biela (1994 r.)
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(12 października 1947 r.) pozwoliła na zwrot wójtowi całej pożyczki. 
Eleonora Kaczmarczyk z Jasienicy na tę uroczystość napisała wiersz. 

Poskromicielka ognia
Po długim czasie i wielu latach,
Po posiedzeniach, wnioskach, debatach,
Wydział strażacki powziął myśl skorą – 
Kupić sikawkę motorową!

Przedmiot to martwy, zimny, spokojny,
W stal, miedź, żelazo i mosiądz zbrojny,
Cichy, nikomu krzywdy nie robi,
Najwyżej w słońca blaski się zdobi!

Lecz gdy sikawka zacznie być czynną,
Gdy pokazuje sprawność swą zwinną,
Gdy jej do ramion przyprawić węże –
To nimi zewsząd ognia dosięże!

Gdy żywioł straszny wciąż się rozszerza –
Sikawka prądem w niego uderza,
W płomienie bije, chłosta i kłuje
I dalszą grozę lokalizuje!

Nie robi tego gromada cała,
Co motorowa sikawka działa,
Bo tłokiem węże wodą napełnia,
Powinność swoją wzorowo spełnia!

Bliższe sikawki tej otoczenie
Pragnie urządzić jej poświęcenie
I dać w opiekę ją Florjana –
Za co nam zawsze będzie oddana!

Jej i nam życzymy wśród serca żarów,
Aby nie było nigdy pożarów –
Gdy będą – niechaj dzielnie się zmaga
Z ogniem – w czem Bóg jej niech dopomaga!

Na początku lat pięćdziesiątych strażacy dostali od gminy pomieszczenie w tzw. starej 
karczmie, do którego przeniesiono sprzęt strażacki przechowywany w szlachtuzie. Z powodu 
popadania w coraz większą ruinę tej karczmy sprzęt po kilku latach powrócił do szlachtuza.

Karczma a dalej dom Latoniów, zasłużonej strażackiej rodziny
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Członkowie honorowi OSP (c.d.)

1949
Józef żak Starosta powiatowy w Myślenicach 
N. Nowocień Inspektor pożarniczy
Jan Sidełko Ksiądz Kanonik Proboszcz w Sułkowicach
Jan Profic Ksiądz Proboszcz emeryt.
Stanisław Wójciak Ksiądz Wikariusz 
Witold Kacz Ksiądz Katecheta
Karol Sąsiada Dyrektor gimnazjum mech.
Rafał Garbień Przemysłowiec 
Stanisław Papierz Kierownik Szkoły Powszechnej
Tadeusz Kowenicki Lekarz miejscowy 
Jan Garbień Wójt gminy Sułkowice 
Szczepan Moskal Sołtys gminy Sułkowice 
Stanisław Bernecki Właściciel tartaku 
Tomasz Piątek Rolnik
Józef Piątek Rolnik

W kolejnych latach
Stanisław Biela Wiceprezes straży poż. w Sułkowicach
Jan Moskal Kierownik spółdzielni „Spólnota”
Jan Gaweł Przemysłowiec 
Franciszek Nędza Instruktor Gimnazjum Mech.
Jan Bernecki Rolnik
Michał Kozik Naczelnik straży poż. w Sułkowicach
Jan Moskal Organista - sekretarz straży poż. w Sułkowicach 
Roman Latoń Rolnik - skarbnik straży pożarnej w Sułkowicach
Jan Profic Prezes straży poż. w Sułkowicach
Janina Bochenek Rolniczka 
Andrzej Chodnik Dyrektor Gimnaz. Mechan. w Sułkowicach
Jan Stokłosa Dyrygent orkiestry
Ludwik Krupa Przemysłowiec 
Erazm Kurek Przemysłowiec 
Wiktor Sroka Przemysłowiec 
Stefan Pułka 
Nemezy Pułka
Jan Pułka 
Karol Kania 
Józef Sroka Sekretarz Gminy Sułkowice
Franciszek Tyrpa Referent Gminy Sułkowice
Julian Galus 
Franciszek Sroka 
Adam Sroka 
Szczepan Latoń Rolnik
Stefan Latoń Rolnik 
Ludwik Skorut Rolnik 
Stanisław Twardosz Mistrz Cholewkarski
Stanisław Twardosz Rolnik 
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Filip Biela Rolnik
Stefan Sroka Rolnik 
Michał Biela Rolnik
Władysława Nowak
Michał Mielniczek Przewodniczący Rady Miejskiej
Antoni Kowalski Ksiądz Proboszcz w Sułkowicach
Jan Zadora Naczelnik OSP 
Stanisław Garbień Naczelnik OSP 
Henryk Karpiński Prezes OSP 
Józef Socha Kierownik KZZ „Cepelia” w Sułkowicach
Władysław Osiecki Członek OSP 
Jerzy Mateja Prezes Zarządu Gminnego OSP
Józef Kania Członek OSP
Jan Wawrzkiewicz Członek OSP kierowca-mechanik
Kazimierz Mielecki Członek OSP 
Józef Kurzyniec Członek OSP 
Józef Biela Członek OSP 
Julian Światłoń Członek OSP
Józef Król Członek OSP
Stanisław Oliwa 
Stefan Bargieł
Józef Godzik
Ryszard Garbień
Henryk Osiecki z-ca Dyrektora ZSMR w Sułkowicach
Zygmunt Marek Dyrektor PKS O/Myślenice, Przewodniczący MRN w Sułkowicach  
Stanisław Szybowski Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sułkowicach 
Stanisław Ziembla Prezes OSP
Władysław Biela Członek OSP 
Jerzy Mateja Prezes Zarządu Gminnego OSP
Ludwik Twardosz Członek OSP
Jan Osiecki Członek OSP
Stanisław Stokłosa Członek OSP, świetlicowy, orkiestra dęta
Stanisław Biela Prezes GS Sułkowice
Józef Frosztęga Naczelnik MiG Sułkowice

„Kury rozgrzebały fundamenty”
Jesienią 1953 r. gmina odstąpiła staży działkę na tzw. bydlęcym rynku i strażacy od razu 

rozpoczęli budowę fundamentów pod nową strażnicę.
„W czasie pełnienia funkcji prezesa straży przez Bielę i komendantury Matuszew-

skiego zaczęto z inicjatywy skarbnika straży Stanisława Ziembli i sekretarza KO PZPR, Jana 
Granowskiego, gromadzić poprzez organizowanie imprez fundusze na budowę nowej remizy. 
Niestety, niefachowa praca przy fundamentach spowodowała zmarnowanie pieniędzy”49. 

Stanisław Ziembla napisał z goryczą: „Woda zalała fundamenty, a niskie temperatury 
spowodowały brak wiązania cementu. W Sułkowicach krążyła pogłoska, że to kury rozgrze-
bały fundamenty, które trzeba było rozebrać”50. 

Józef Socha dodał: „Zapał strażaków był, fundamenty zostały założone w czynie 
społecznym, tylko rzeczywiście, zimny, późnojesienny okres, złe wiązanie cementu były 
powodem niepowodzenia, ale jak to mówi mądre porzekadło ludowe, nie ma tego złego,  
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co by na dobre nie wyszło. Gdyby na tych fundamentach remiza strażacka została wybudo-
wana, nie byłaby ani taka duża, ani też taka ładna. Na pewno nie taka imponująca, z wszel-
kimi wygodami, jaką obecnie posiadamy”51.

W roku 1957 strażacy za trzy tony cementu odstąpili parcelę na bydlęcym rynku 
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, która na części tej parceli wybudowała Dom 
Towarowy. Oprócz sklepów mieściła się tu restauracja „Sportowa”, nazywana powszechnie  
„Pod Wawrzkiem”.

„Obiecuję własny dach nad głową”
W 1959 r. uchwałą Osiedlowej Rady Narodowej strażacy otrzymali na własność budynek 

karczmy wraz z działką. W następnym roku nowo wybrany komendant Jan Zadora przy-
rzekł na zebraniu strażackim: „Dużo nie obiecuję, ale obiecuję własny dach nad głową”.  
Ta odważna deklaracja przyjęta została z niedowierzaniem. Czasy były bowiem bardzo 
ciężkie, przecież na wybudowanie domu murowanego pozwolić sobie mogli nieliczni. Otrzy-
many budynek nie nadawał się do użytku. Zarząd rozpoczął starania o lokalizację i doku-
mentację na nową remizę. Na walnym zebraniu 22 lipca 1962 r. podjęto uchwałę o sprzedaży 
starego budynku w drodze licytacji i wybudowaniu na tym miejscu strażnicy.

Nowa strażnica
Po skompletowaniu dokumentacji i przyznaniu zezwolenia przystąpiono do budowy 

strażnicy systemem gospodarczym. Współinwestorem części budynku została Gminna Kasa 
Spółdzielcza, która również nie posiadała pomieszczeń. Dzięki wysiłkowi druhów, miesz-
kańców Sułkowic, pomocy miejscowych zakładów pracy, zwłaszcza „Kuźni” i „Cepelii”, 

Próba budowy strażnicy w 1953 r.
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Powiatowej Rady Narodowej w Myślenicach, PZU, Osiedlowej Rady Narodowej w Sułkowicach 
oraz innych instytucji inwestycja ta zakończyła się sukcesem. W styczniu 1965 r. strażnicę 
uroczyście oddano do użytku. 

Socha napisał: „Tu trzeba koniecznie wymienić niektóre nazwiska Obywateli, oprócz 
prezesa Stanisława Ziembli i komendanta Jana Zadory, którzy w dużym stopniu przyczynili 
się do realizacji tego celu, jak Przewodnicząca Osiedlowej Rady Narodowej Stefania Postawa, 
członek Prezydium ORN Stanisław Oliwa, Sekretarz Komitetu Osiedlowego Karol Koźlak oraz 
z zarządu OSP Jan Latoń, Franciszek Światłoń, Józef Socha i Józef Kania”52.

„Wysiłek ten przy pomocy władz politycznych i administracyjnych tak miejscowych, 
powiatowych, jak i wojewódzkich oraz Komend Ochotniczych Straży Pożarnych, został 
uwieńczony pełnym sukcesem i w XX rocznicę wyzwolenia Sułkowic spod okupacji hitle-
rowskiej w dniu 23 stycznia 1965 r. przy udziale licznie zebranego społeczeństwa i władz 
wojewódzkich, powiatowych i miejscowych remiza strażacka została oddana do użytku. Była 
to wielka uroczystość z przemówieniami, pochwałami i założeniem aktu erekcyjnego pod 
tablicę pamiątkową, na wieczną pamiątkę, ku zadowoleniu wszystkich obecnych biorących 
udział w uroczystości.

W tym okresie remiza służyła nie tylko strażakom, ale również społeczeństwu, a szcze-
gólnie kobietom, bowiem dzięki zawartej umowie Ochotniczej Straży Pożarnej i Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, i wydatnej pomocy Prezydium Osiedlowej Rady Naro-
dowej w Sułkowicach, został zorganizowany Ośrodek Nowoczesnej Gospodyni, który cieszył 
się bardzo dużym powodzeniem, szczególnie wśród kobiet i stał się ważnym miejscem pracy 
szkoleniowej i kulturalno-oświatowej w górnej części Sułkowic”53.

80 lat straży
11 września 1966 r. święto-

wano „z poślizgiem” 80-lecie 
powstania OSP Sułkowice. 

Uroczystości rozpoczęły się 
nieoficjalnie od poświęcenia przy 
kościele nowej motopompy. 

Oficjalne obchody otwarła 
defilada strażaków przed trybuną 
honorową, usytuowaną przed 
Domem Ludowym. Były prze-
mówienia przedstawicieli władz 
partyjnych, państwowych i stra-
żackich (tak, w tej kolejności!). 
Uhonorowano medalami druhów 
i osoby wspierające straż. Liczna 
publiczność oklaskiwała strażackie ćwiczenia i koncert orkiestry dętej. Potem uczestnicy 
uroczystości przeszli do nowej strażnicy na zabawę taneczną.

Na kolejnych trzech stronach zdjęcia z uroczystości 80-lecia

„Doczka”
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OSP Sułkowice w 1966 r. Pośrodku stoją przy sztandarze komendant Jan Zadora, skarbnik Roman Latoń, 
prezes Stanisław Ziembla

Od lewej: naczelnik Michał Kozik, skarbnik Jan Latoń, prezes Stanisław Ziembla, przewodnicząca Osiedla 
Sułkowice Stefania Postawa, sekretarz urzędu Józefa Łapowa, członek Prezydium Osiedlowej Rady Narodowej 
Stanisław Oliwa, były skarbnik straży Roman Latoń
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Z okazji 80-lecia wyróżniono druhów i osoby wspierające straż. Jan Bargieł  i Michał Kozik (fot. 1); Józef Król  
i  Stanisław Ziembla (fot. 2);  Stanisław Ziembla i Jan Zadora (fot. 3);  Władysław Bochenek, NN, Karol Kania  
i Józef Ryś (fot. 4); Jan Sołtys, Władysław Stokłosa i Julian Światłoń (fot. 5); Władysław Biela, Stanisław Garbień 
i Ludwik Godzik (fot. 6)
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Zdjęcie z 1979. Klęczą od lewej: Jan Hodurek, Tadeusz Skowronek, Adam Zawada, Stanisław Kania, Kazi-
mierz Krupa, Stanisław Biela, Józef Ziemianin, Władysław Stokłosa, Jan Kania, Jan Sołtys, Jerzy Mateja; stoją 
od lewej: Jan Sroka, Stefan Kurek, Jan Latoń, Józef Śmiłek, Józef Jędrzejowski, Adam Sroka, Józef Kurzyniec, 
Tadeusz Postawa, Władysław Latoń, Tadeusz Jędrzejowski, Józef Włoch, Jan Osiecki, komendant powiatowy 
straży Jan Kutryba, naczelnik Sułkowic Michał Mielniczek, prezes straży Henryk Karpiński, komendant gminny 
straży Franciszek Świerczyński, I sekretarz PZPR w gminie Józef Paul

Drużyny młodzieżowe
Nowy zarząd skoncentrował się na działalności zapobiegawczej przed pożarami, wycho-

wawczej i szkoleniowej. W strażackiej świetlicy chętnie zbierali się nie tylko druhowie,  
ale i młodzież. W 1967 r. powołano pierwszą młodzieżową drużynę pożarniczą, składającą się  
z uczniów Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa, gdzie rzecznikiem strażackiej sprawy 
był wicedyrektor Henryk Osiecki. W 1972 r. z inicjatywy dyrektora szkoły podstawowej Stani-
sława Szybowskiego z uczennic klas VII-VIII zorganizowano żeńską drużynę pożarniczą.

Socha: „W tym okresie Ochotnicza Straż Pożarna w Sułkowicach była naprawdę dobrze 
zorganizowana, działalność tak prewencyjna, jak i bojowa na wysokim poziomie, wypo-
sażenie dobre i działalność OSP na polu społecznym bardzo aktywna. Dlatego też wypada 
wymienić skład całego zarządu, w którym byli, oprócz prezesa Henryka Karpińskiego  
i naczelnika Stanisława Garbienia, Stanisław Szybowski – sekretarz, Jan Latoń – skarbnik 
oraz członkowie zarządu – Henryk Osiecki, Jan Sroka i Tadeusz Gierat”54.

Świetlica OSP
W drugiej połowie lat siedemdziesiątych oprócz typowych zadań, jak akcje pożarowe, 

ćwiczenia, zawody gminne i rejonowe, organizowano także zabawy, z których dochód prze-
znaczano na drobne remonty remizy i sprzętu pożarniczego. Pieniądze na te cele uzyskiwano 
także za wynajmowanie sali remizy na wesela. 

Socha: „Były to czasy dobre tak dla społeczeństwa, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej,  
bo na przykład taka ciekawostka: Gminna Spółdzielnia „Samopomocy Chłopskiej” w Sułko-
wicach prosi Zarząd OSP o wypożyczenie sali w dniach 5 grudnia do 17 grudnia 1977 r. na urzą-
dzenie giełdy meblowej. GS posiadał nadmiar mebli i oprócz normalnej sprzedaży w sklepie 
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musiał urządzić giełdę, aby pozbyć się nadmiaru towaru tak dzisiaj poszukiwanego. Również 
w tym roku został z remizy przeniesiony ośrodek Nowoczesnej Gospodyni i w pomieszczeniu 
tym zorganizowano świetlicę z kolorowym telewizorem i różnymi grami towarzyskimi”. 

„W miesiącu grudniu 1980 r., świetlica OSP została wzbogacona o aparaturę nagłaśnia-
jącą, którą Zarząd zakupił za 19 400 zł i przekazał do dyspozycji zespołowi muzycznemu „100 
kłosów” istniejącemu przy świetlicy pod egidą Stanisława Stokłosy – Kierownika świetlicy 
OSP”55.

Strażackie sekcje i ich wyposażenie (w roku 1979)

I sekcja
Sprzęt podstawowy: samochód GLM, motopompa – M-800, węże (m) – W-75/200 m 
oraz W-52/120 m 
Dowódca Twardosz Ludwik
Kierowca Latoń Jan 
Przodownik roty I Sroka Adam
Pomocnik przodownika roty I Kurek Stefan
Przodownik roty II Profic Jan

Pomocnik przodownika roty II Biela Władysław 
Przodownik roty III Stokłosa Władysław
Pomocnik przodownika roty III Biela Józef
Łącznik Sołtys Jan
Rezerwowy Ptak Stanisław

II sekcja 
Sprzęt podstawowy: samochód GBM, motopompa – M-800, węże (m) – W-75/200 m 
oraz W-52/120 m
Dowódca Mielecki Franciszek
Kierowca Klus Andrzej
Przodownik roty I Śmiłek Józef
Pomocnik przodownika roty I Ziemianin Józef
Przodownik roty II Postawa Tadeusz

Pomocnik przodownika roty II Biela Tadeusz
Przodownik roty III Turek Stanisław
Pomocnik przodownika roty III Godzik Józef 
Łącznik Mielecki Kazimierz
Rezerwowy Kurzyniec Józef

Drużyna przed zawodami strażackimi; stoją od lewej: Stanisław Biela, Jan Hodurek, Władysław Stokłosa, 
Kazimierz Krupa, Józef Ziemianin, Jan Kania; klęczą: Adam Zawada, Stanisław Kania, Tadeusz Skowronek 
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III sekcja
Sprzęt podstawowy: samochód GLM, motopompa – M-800, węże (m) – W-75/200 m 
oraz W-52/120 m
Dowódca Włoch Józef
Kierowca Jędrzejowski Józef
Przodownik roty I Jędrzejowski Tadeusz 
Pomocnik przodownika roty I Osiecki Jan 
Przodownik roty II Sroka Stanisław

Pomocnik przodownika roty II Tyrpa Jan
Przodownik roty III Flaga Marian
Pomocnik przodownika roty III Moskal Jan
Łącznik Krupa Kazimierz
Rezerwowy Sroka Jan

IV sekcja
Sprzęt podstawowy: samochód GBM, motopompa – M-800, węże (m) – W-75/200 m 
oraz W-52/120 m
Dowódca Kania Jan
Kierowca Moskal Jan
Przodownik roty I Kania Stanisław
Pomocnik przodownika roty I Latoń Stanisław
Przodownik roty II Zawada Adam

Pomocnik przodownika roty II Biela Stanisław
Przodownik roty III Biela Kazimierz
Pomocnik przodownika roty III Latoń Władysław
Łącznik Pułka Władysław
Rezerwowy Tyrawa Józef

Stulecie powstania straży
W roku 1981 nowy zarząd z prezesem Janem Hodurkiem na czele zaczął działać bardzo 

energicznie. Wykonano wiele prac remontowo-budowlanych budynku i sprzętu, ogrodzenie 
placu za strażnicą itd. 

Po raz pierwszy w styczniu 1982 r. zarząd zorganizował dla druhów i ich rodzin opłatek. 
Musiał na to uzyskać zgodę naczelnika gminy. 

Zarząd w 1981 r. (od lewej): Jan Hodurek - prezes, Jan Sroka - naczelnik, Adam Sroka - członek, 
Stanisław Kania - skarbnik, Józef Śmiłek - członek, Józef Ziemianin - zastępca naczelnika,  
Józef Włoch - członek, Józef Jędrzejowski – sekretarz
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Powołano Komitet Obchodu 100. rocznicy powstania jednostki w składzie: Stanisław 
Ziembla – przewodniczący, Jerzy Mateja – sekretarz Zarządu Miejsko-Gminnego OSP oraz 
członkowie: Józef Frosztęga – naczelnik Urzędu Miasta i Gminy, Zygmunt Marek – przewod-
niczący Rady Narodowej, Stanisław Szybowski – Gminny Dyrektor Szkół, Józef Socha – prze-
wodniczący sekcji historycznej, Władysław Mateja – przewodniczący sekcji gospodarczej, 
Franciszek Świerczyński – komendant gminny, Jan Zadora – przewodniczący sekcji odzna-
czeń, Jan Sroka – naczelnik OSP, Jan Hodurek – prezes OSP, Józef Jędrzejowski – sekretarz 
Zarządu Miejsko-Gminnego OSP, Stanisław Kania – skarbnik OSP, Adam Sroka – członek 
sekcji historycznej, Józef Ziemianin – zastępca naczelnika OSP.

Prezes Jan Hodurek pisze w „Kronice”: „Obchody z okazji setnej rocznicy powstania 
jednostki poprzedziły staranne przygotowania. Zarząd OSP Sułkowice, przy dużym udziale 
ks. proboszcza Antoniego Kowalskiego i ks. Stanisława Raczka, którego proboszcz dele-
gował do pomocy, zaczął starania o pozyskanie nowego samochodu bojowego star 266, 
„który udało się nam załatwić”. Był to najlepszy i najnowocześniejszy samochód w całym 
powiecie myślenickim”. „Pieniądze na zorganizowanie jubileuszu ofiarowały nam prywatne 
 i państwowe firmy z naszego terenu oraz osoby prywatne. Zakupiliśmy 25 nowych mundurów, 
czapek, koszul i 10 kompletów młodzieżowych. Wykonaliśmy generalny remont pierwszego 
wozu strażackiego „Florian”. Zrobiliśmy gabloty na sztandary”. „Dzięki pomocy ks. prob. 
Antoniego Kowalskiego odnowiliśmy sztandar naszej jednostki. Wydaliśmy również mono-
grafię OSP Sułkowice, którą opracowali Józef Socha i Stanisław Ziembla”.

29 maja 1983 r.
„Uroczystość nasza została podzielona na dwie części, ponieważ władze przestraszyły się 

wieści o odprawieniu Mszy św. pod Pomnikiem [Ofiar Pacyfikacji], na którą nie chciały wydać 
zgody. Komitet roboczy wziął pełną odpowiedzialność na piśmie za jej zorganizowanie”.  
„Na dzień przed uroczystością zarząd OSP oraz komendant gminny został wezwany do urzędu 
do naczelnika Miasta i Gminy Sułkowice. W obecności I sekretarza partii oświadczono nam, 

OSP Sułkowice w 1983 roku.
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że nie możemy wykorzystać głośników gminnych i mikrofonów oraz że podczas Mszy świętej 
jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa i odpowiednie zabezpieczenie drogi 
wojewódzkiej, która przebiega przez rynek. Było to dla nas duże zaskoczenie, ponieważ miała 
to zrobić milicja. Po tym spotkaniu wieczorem zrobiliśmy zebranie druhów naszej jednostki. 
Zobowiązaliśmy Komendanta Gminnego druha Franciszka Świerczyńskiego i innych star-
szych druhów, którzy nie brali udziału w kompanii honorowej, do ustawienia kordonu 
zabezpieczającego ulicę w rynku podczas Mszy świętej w razie przejazdu samochodów, żeby 
nikomu nic się nie stało”. 

„Na szczęście, dzięki Bogu, podczas trwania 1,5-godzinnej Mszy św. przez rynek nie 
przejechał żaden samochód. Była to pierwsza po wojnie Msza św. na wolnym powietrzu i to 
w takim miejscu – pod Pomnikiem Ofiar Pacyfikacji. Mszę odprawili ks. proboszcz Sułkowic 
Antoni Kowalski, ks. Adam Świerczek i proboszcz Lanckorony. Druhowie naszej jednostki 
służyli do Mszy. Kazanie wygłosił zaproszony przez zarząd i proboszcza ks. kapelan z Rabki. 
Trzeba tu nadmienić, że wszyscy druhowie naszej jednostki przyjęli komunię św. Proboszcz 
ks. Antoni Kowalski złożył wszystkim druhom i rodzinom gorące życzenia w dalszej pracy 
społecznej”56.

Druhowie i zaproszeni goście przed uroczystościami 100-lecia
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W „Gromadzie Rolniku Polskim” zamieszczono relację z uroczystości. We wstępie dzien-
nikarka napisała: „Dokładną datę powstania OSP w Sułkowicach trudno dziś ustalić. Wiadomo 
jednak, że w 1883 r. zrzeszała ona 18 strażaków i posiadała sikawkę jednotłokową. Założy-
cielem tej ze wszech miar pożytecznej instytucji był Wojciech Kozik, który swoim działaniem 
połączył interes społeczny z prywatnym - był on bowiem przedstawicielem zakładu ubezpie-
czeń, a straż pożarna mogła się przyczynić do zmniejszenia wypłat z tytułu odszkodowań”. 

Przygotowanie do przemarszu na sułkowski rynek

Msza święta przed Pomnikiem Ofiar Pacyfikacji
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Mszę świętą odprawili proboszczowie Sułkowic i Lanckorony. Pierwszą lekcję czytał Jan Hodurek (fot.1), Stefan 
Bargieł i Jan Światłoń śpiewali psalm (fot. 2), Adam Sroka czytał drugą lekcję (fot.3 ), a Jan Latoń  „Modlitwę 
wiernych” (fot.4). Wszyscy druhowie przyjęli komunię świętą (fot. 5).



69

ROZDZIAŁ III  |  DZIEJE OSP SUŁKOWICE



70

POD PATRONATEM ŚW. FLORIANA

Jan Profic, Jan Zadora, Julian Światłoń (fot. 1); od prawej Jerzy Mateja, Jan Zadora (fot. 2); Józef Socha, Henryk 
Osiecki, Jan Latoń, Józef Król (fot. 3); Franciszek Świerczyński, Tadeusz Biela (fot. 4)

„W Sułkowicach, odbyły się uroczystości jubileuszowe, kończące zarazem Dni Ochrony 
Przeciwpożarowej. Uczestniczył w nich generał pożarnictwa Tomasz Ostrowski, prezydent 
miasta Krakowa Tadeusz Salwa, a wśród wielu zaproszonych gości zastępca komendanta 
głównego straży pożarnych ZSRR płk Igor Kinsstacz. Kilkudziesięciu zasłużonych strażaków 
zostało udekorowanych odznaczeniami pożarniczymi i regionalnymi. Nie sposób tu wymienić 
wszystkich. Wspomnę więc tylko tych, którzy otrzymali odznaki za 50-letnią działalność  
w OSP, a byli to: Józef Kania, Józef Król i Stefan Bargieł. To ostatnie nazwisko można znaleźć 
w monografii OSP w Sułkowicach niemal na każdej stronie od zarania jej dziejów. Z pierw-
szej strony tejże monografii spoglądają na nas wąsate twarze strażaków z 1906 r. Spiczaste, 
ozdobne hełmy, szable – to już historia. 
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Prócz pamięci weteranów pozostał z tych czasów konny wóz strażacki. Przy dźwiękach 
trąbki wjechał wóz-staruszek z fasonem na sułkowicki stadion, gdzie odbywały się jubile-
uszowe uroczystości. Po raz może ostatni stara, ręczna sikawka ugasiła zainscenizowany 
pożar. Już od dawna zastępują ją w tej pracy motopompy, a od jubileuszu wspomagać je będzie 
wspaniały wóz bojowy na podwoziu stara 66. 

Miejmy zresztą nadzieję, że w tym stuleciu sułkowicka OSP nie będzie musiała zbyt często 
korzystać ze swego nowoczesnego sprzętu. Ale to już zależy od ostrożności ludzi, działań 
profilaktycznych – i... opieki świętego Floriana, patrona braci strażackiej”57.

O Mszy św. ani słowa.

Jan Hodurek zanotował, że w obchodach jubileuszu stulecia uczestniczyli druhowie OSP 
Sułkowice z zarządem:

Hodurek Jan – prezes 
Sroka Jan – naczelnik 
Kania Stanisław – skarbnik 
Jędrzejowski Józef – sekretarz 

Ziemianin Józef – zastępca naczelnika 
Sroka Adam – członek 
Śmiłek Józef – członek 
Zawada Adam – członek 

Bargieł Stefan
Biela Józef
Biela Józef
Biela Stanisław
Biela Tadeusz
Biela Władysław
Bochenek Józef
Flaga Marian
Garbień Adam
Garbień Ryszard
Gierat Tadeusz
Godzik Józef
Jędrzejowski Tadeusz
Kania Jan
Kania Józef
Karpiński Henryk
Kowalik Stanisław
Król Józef

Kurek Stefan
Kurzyniec Józef
Latoń Jan I
Latoń Jan II
Latoń Stanisław I
Latoń Stanisław II
Mateja Jerzy
Mielecki Franciszek
Mielecki Kazimierz
Oliwa Stanisław
Osiecki Jan
Osiecki Władysław
Postawa Tadeusz
Profic Jan
Ptak Stanisław
Skowronek Tadeusz
Sołtys Adam
Sołtys Jan

Sroka Adam
Sroka Józef
Sroka Stanisław
Sroka Tadeusz
Starzec Tadeusz
Stokłosa Jan
Stokłosa Stanisław
Stokłosa Władysław
Światłoń Julian
Światłoń Stefan
Turek Stanisław
Twardosz Ludwik
Włoch Józef
Zadora Jan
Ziembla Lech

oraz (w porządku alfabetycznym)

W roku stulecia jednostka zrzeszała 75 druhów, miała sekcję młodzieżową przy szkole 
zawodowej liczącą 33 uczniów oraz 35-osobową sekcję przy Zbiorczej Szkole Gminnej.  
Na wyposażeniu miała do dyspozycji otrzymany tuż przed jubileuszem stulecia wóz bojowy 
na podwoziu stara 66 – beczkowóz, który służy jednostce do dziś oraz samochód marki 
żuk, 25 mundurów bojowych, 75 wyjściowych oraz inny sprzęt bojowy potrzebny do akcji 
pożarniczych.
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Ostatnie lata PRL-u
W latach 1984-86 w Sułkowicach nie odnotowano żadnego pożaru. Jednostka nie mogła 

zorganizować żadnej dochodowej imprezy, ponieważ zezwolenie na nią trzeba było uzyskać 
w Krakowie i kilkakrotnie tam jeździć. Mimo trudności w strażnicy zrobiono kilka remontów 
i wygospodarowano pomieszczenie na kuchnię.

W 1985 r. druhowie uczestniczyli w pogrzebie honorowego członka OSP Sułkowice  
ks. proboszcza Antoniego Kowalskiego, a w 1986 r. byłego dyrektora Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej w Sułkowicach, członka Komisji Rewizyjnej, założyciela drużyny młodzieżowej 
naszej jednostki Henryka Osieckiego. 

Walne Zebranie w roku 1987 uchwaliło wniosek, aby rozbudować budynek strażnicy. 
Cały ciężar rozbudowy wzięli na siebie prezes Jan Hodurek (sprawy organizacyjne), Stani-
sław Ptak (zaopatrzenie w materiały budowlane – był magazynierem w GS Sułkowice), 
Józef Jędrzejowski, Jan Sroka i Józef Ziemianin – transport materiałów budowlanych, żwiru  
i kamienia. Najpierw „zaczęliśmy załatwiać plany i zezwolenia na budowę. Plan wykonał nam 
inż. Osiński, były dyrektor GOK Rudnik” – pisze Hodurek w „Kronice”. Zezwolenie wydał 
naczelnik gminy Józef Frosztęga. 

Rozpoczęto prace w systemie gospodarczym. Strażacy: Jan Sroka, Józef Jędrzejowski, Jan 
Hodurek i Marian Profic przywozili swoimi ciągnikami drzewo z Bęczarki i kamień z kamie-
niołomu w Jasienicy. Pozostałe materiały budowlane dowozili przewoźnicy prywatni. Nową 
betoniarkę przekazał bezpłatnie prezes GS Stanisław Biela. Na wiosnę 1989 r. druhowie pod 
kierunkiem Adama Zawady wykopali ławice. Pieniądze na budowę pochodziły z organizowa-
nych przez zarząd zabaw i modnych wtedy dyskotek. 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z opiekunem druhem Tadeuszem Skowronkiem
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W Rzeczypospolitej Polskiej
 
Po 1989 r. w „Księdze Honorowej” zapisano kolejnych członków honorowych:

Adam Gumularz Burmistrz Sułkowic, Honorowy Członek OSP
Jan Magiera W-ce Burmistrz Sułkowic, Prezes ZM-G OSP, Honorowy Członek OSP
Stanisława Piątkowska W-ce Burmistrz Sułkowic, Honorowy Członek OSP
Stanisław Ziembla Honorowy Prezes OSP Sułkowice
Tadeusz Łaski Właściciel Zakładu Masarskiego, Honorowy Członek OSP
Stanisław Kiebzak Właściciel Zakł. Ślus. Kowalskiego, Honorowy Członek OSP
Józef Mardaus Burmistrz Sułkowic, Członek OSP
Władysława Kołodziejczyk Z-ca Burmistrza Sułkowic, Prezes ZM-G OSP, Członek OSP
Piotr Pułka Z-ca Dyrektora ZSZiO w Sułkowicach, Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Nowak Ks. Dr Kanonik,  Proboszcz Parafii Sułkowice
Jan Ostafin Dyrektor Naczelny Prezes Zarządu F.N. „Kuźnia” S.A.
Józef Zawada Dyrektor F.N. „Kuźnia” S.A.
Janusz Światłoń Właściciel firmy „JUCO” w Sułkowicach
Wiesław Światłoń Właściciel firmy „JUCO” w Sułkowicach
Zbigniew Dańko Właściciel firmy „Limex” w Sułkowicach
Grzegorz Hodurek Właściciel firmy „AUTO ALFA” w Sułkowicach
Danuta Dyląg Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sułkowicach
Aleksandra Korpal Dyrektor ZSZiO w Sułkowicach
Paweł Drobny Ks. Wikariusz w Sułkowicach
Krystyna Stolarska Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Harbutowicach
Tadeusz Piekarz I Wojewoda Krakowski, Honorowy Obywatel Miasta Sułkowice, 
Honorowy Członek OSP Sułkowice

Rozbudowa strażnicy
W roku 1990 przygotowano materiały na budowę. Przewoźnicy: Jan Ziemianin, Stanisław 

Garbień, Bogdan Krupa, Stanisław Boczkaja, Zbigniew Konik przywieźli pustaki z Nowej Huty 
oraz po samochodzie żwiru. Z dotacji Urzędu Miasta, wsparcia finansowego Rady Osiedla  
i przede wszystkim z własnych pieniędzy z zabaw, dyskotek i wynajmu sali na wesela oraz 
sprzedaży kalendarzy kupiono w Sidzinie drzewo na deski, stemple oraz więźbę na dach.

Hodurek pisze w „Kronice”58: „Śpieszymy się z budową, bo chcieliśmy ją ukończyć do 
1993 r., na 110-lecie naszej jednostki – będzie to bardzo trudne. Budowa pierwszej kondy-
gnacji poszła szybko. Murowaniem zajął się na umowę druh Franciszek Mielecki, szalowa-
niem – Stanisław Twardosz, zbrojeniem – Józef Piątkowski, betonowaniem – druhowie 
naszej jednostki oraz burmistrz Adam Gumularz i jego zastępca Jan Magiera. Na jesieni 
ukończyliśmy drugą kondygnację”.

„Na początku listopada 1991 r. była piękna pogoda. Zaplanowaliśmy betonowanie. Nocą 
na Jaworzu wybuchł bardzo groźny pożar. Nie można tam było dojechać. Są tam tylko dwa 
domy, jeden uległ spaleniu, w oborze zginął koń właściciela. Akcja trwała do rana. Prawie 
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Od lewej 1. szereg: Jan Hodurek, Stefan Kurek, Franciszek Świerczyński, Adam Gumularz, Jan Magiera, Tadeusz 
Gierat, Tadeusz Biela, Józef Godzik, Władysław Stokłosa, Ryszard Sroka, Jan Sroka; 2. szereg: Józef Jończyk, 
Marian Ptak, Józef Ziemianin, Bogusław Koźlak, Adam Zawada, Stanisław Latoń, Tadeusz Moskal, Wiesław 
Jędrzejowski, Józef Jędrzejowski, Józef Biela, Ludwik Twardosz, Jan Kania, Józef Biela, Władysław Profic
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wszyscy druhowie brali w niej udział. Po kilku godzinach odpoczynku nasi druhowie oraz 
niektórzy mieszkańcy Sułkowic rozpoczęli przy strażnicy prace, które przeciągnęły się do 
późna w nocy, ale robota, przy Bożej pomocy, została zrobiona. Wszyscy się cieszą”.

„Wczesną wiosną 1992 r. zrobiliśmy gzyms i dach na nowym skrzydle. Kupiliśmy 60 
krzeseł i kilka stołów oraz kompletne wyposażenie kuchni. Dostaliśmy dotację z Urzędu 
Miasta na zakup blachy na pokrycie dachu”.

„Rok 1993 był to najtrudniejszy rok, jeśli chodzi o rozbudowę naszego budynku. Kupi-
liśmy tylko drzewo na dach i blachę na pokrycie starej części budynku. Uzupełniliśmy wypo-
sażenie kuchni i zakupiliśmy nowy piec gazowy”.

„W 1994 r. kontynuowaliśmy rozbudowę naszego budynku. Skoro nie zostało ukończone 
skrzydło na 110-lecie, to zmieniliśmy plany i postanowiliśmy świętować dopiero po zakoń-
czeniu budowy nowego skrzydła i remoncie starego. Z dotacji Urzędu Miejskiego zakupiliśmy 
okna i drzwi do dolnej części budynku. Wykonaliśmy więźbę, pokrycie dachu na starszej części 
budynku. Z własnych środków naprawiliśmy krzesła. Pokrywamy sami rachunki za energię 
elektryczną, wywóz nieczystości, ogrzewanie, wodę i sprzątanie – są to duże wydatki jak 
na jednostkę działającą społecznie. Pomagają nam Rada Gminy i Zarząd Gminy oraz Zarząd 
Gminny OSP”.

„Zaraz po Walnym Zebraniu w 1995 r. przystąpiliśmy do wykonania centralnego ogrze-
wania gazowego w całym budynku. Zakupiliśmy 50 krzeseł i kilka stołów”.

„W roku 1996 ze środków gminnych w całym budynku wykonaliśmy wylewki, flizowanie 
posadzki, klatki schodowej, korytarza, małej sali na dole i ubikacji. Zakupiliśmy żyrandole, 
firanki i zasłony, kuchenkę gazową, 10 nowych stołów oraz węże. Założyliśmy sterowaną 
zdalnie instalację alarmową. Jest to duża zasługa prezesa Zarządu Gminnego OSP, zastępcy 
burmistrza Jana Magiery, który pomagał nam w każdej sprawie, z jaką się do niego zwró-
ciliśmy. Z własnych środków utrzymywaliśmy budynek, zrobiliśmy drobne remonty na 
garażu”.
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„W 1997 r. wykonaliśmy górną część nowego skrzydła. Założyliśmy 3 lampy oświetlające 
parking. Uporządkowaliśmy plac za strażnicą. Kupiliśmy wyposażenie kuchni na 200 osób. 
Przebudowaliśmy klatkę schodową w starej części, w wyniku czego mogliśmy wydzierżawić 
bankowi większy metraż. Moglibyśmy zrobić więcej, gdyby nie powódź, jaka nawiedziła 
Sułkowice”.

„W 1999 r. zrobiliśmy na garażu łazienkę i dyżurkę”.

„W roku 2000 dzięki pomocy burmistrza Józefa Mardausa i wiceburmistrz Władysławy 
Kołodziejczyk (z dotacji pozostałych środków z komitetu gazyfikacji – około 15  000 zł) 
wszystkie pomieszczenia budynku odmalowano, wykończono dwa pomieszczenia na 
poddaszu. Zrobiliśmy ogrodzenie i uporządkowaliśmy plac przed strażnicą., Kupiliśmy piec 
gazowy i termę grzewczą do garażu”.

W następnych latach wykonano wiele prac, m.in. wymianę okien, elewację z zewnątrz 
budynku, uporządkowanie placu, ogrodzenie od sąsiednich budynków, ocieplenie i malo-
wanie całego budynku, wykończenie dwóch pomieszczeń na poddaszu, zamontowanie 
klimatyzacji w sali balowej, powiększenie kuchni, urządzenie dwóch łazienek, dyżurki, 
kotłowni itd. Oczywiście w miarę potrzeb przeprowadzano niezbędne remonty czy wymiany 
wyposażenia.

Hodurek: „W naszym budynku są nie tylko wesela, zabawy, okolicznościowe przyjęcia, 
ale i różne zebrania. Musi mieć coraz wyższy standard, gdyż jest to też reklama naszego 
miasta. Utrzymanie budynku straży wymaga zaangażowania wielu ludzi, dużo pieniędzy  
i dobrego gospodarza”.

Strażackie zebrania
Corocznie w pierwszym kwartale w stowarzyszeniach, jakimi są ochotnicze straże 

pożarne, odbywają się zebrania sprawozdawcze za miniony rok, a co 5 lat zebrania wyborcze, 
na których podsumowuje się całą kadencję i wybiera nowe władze. Każda z jednostek w poro-
zumieniu z Zarządem Gminnym OSP ustala termin zebrania sprawozdawczego, na którym 
dokonuje się podsumowania całorocznej działalności zarządów oraz przyjmuje się plan dzia-
łania na rok kolejny.

Oieplanie budynku i rozbudowa kuchni
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Zebrania mają uroczystą oprawę. Zawsze sztandar jednostki widnieje na poczesnym 
miejscu, co podnosi rangę tego zgromadzenia, na które druhowie zapraszają wielu ważnych 
gości. Na sali można zobaczyć zarówno najmłodszych, jak i najstarszych strażaków. Wszyscy 
biorą udział w życiu jednostki, więc także uczestniczą w zebraniach.

Zabranie zaczyna się od powitania gości, którymi zazwyczaj są przedstawiciele Zarządu 
Powiatowego ZOSP RP i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśle-
nicach oraz burmistrz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Sułkowicach. Na początku 
prezes OSP przedstawia sprawozdanie z działalności za poprzedni rok i przedstawia 
plan działania na kolejny rok. Skarbnik omawia sprawy finansowe, ze szczegółowym 
uwzględnieniem struktury dochodów i wydatków oraz prognozowany plan dochodów  
i wydatków na rok bieżący. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli 
działalności merytorycznej i finansowej kończy część pierwszą zebrania. W następnej części 
– w dyskusji druhowie z pełnym zaangażowaniem mówią np. o wyposażeniu jednostki  
w sprzęt bojowy, szkoleniu młodzieży i specjalistycznym dla czynnych druhów.

Jeśli są to zebrania sprawozdawczo-wyborcze, wówczas wybiera się nowy zarząd, 
Komisję Rewizyjną, delegatów na walny zjazd miejsko-gminny. 

Zebrania zawsze kończą się smacznym posiłkiem, przygotowanym przez żony strażaków.

od lewej: przewodniczący Rady Miejskiej Jan Socha, burmistrz Piotr Pułka, komendant powiatowy PSP 
Sławomir Kaganek, prezes powiatowego oddziału ZOSP RP Andrzej Burzawa, prezes zarządu gminnego OSP 
Władysława Kołodziejczyk, komendant gminny Jan Sroka, prezes kombatantów Eugeniusz Pitala, prezes Jan 
Hodurek, naczelnik Ryszard Sroka
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 Jubileusze
Tradycją w OSP Sułkowice jest organizowanie uroczystości jubileuszowych z okazji okrą-

głych rocznic jej powstania. Zaprasza się jednostki z okolicznych straży ze swoimi pocztami 
sztandarowymi oraz wielu oficjeli. 

Zazwyczaj uroczystości odbywają się zgodnie z zachowaniem ceremoniału. Po Mszy św.  
w kościele parafialnym strażacy maszerują na plac przed strażnicę lub na stadion Gościbi, 
gdzie dowódca składa meldunek przedstawicielowi władz strażackich o rozpoczęciu jubi-
leuszu. Podczas wciągania flagi państwowej na maszt grany jest hymn państwowy,  
po czym prezes OSP wita zaproszonych gości i przedstawia historię oraz dorobek jednostki. 
Następnie zostaje odczytany akt nadania odznaczeń poszczególnym strażakom i rozpoczyna 
się dekorowanie odznaczeniami, które świadczą o dobrej działalności jednostki. Z kolei prze-
mawiają niektórzy zaproszeni goście. Jest także możliwość wpisania się do „Złotej Księgi”  
i wbicie ozdobnych gwoździ do tablicy pamiątkowej. Uroczystość kończy się odprowadze-
niem sztandaru i rozformowaniem szyku OSP. Niekiedy są jeszcze pokazy ćwiczeń stra-
żackich, występy artystyczne, koncert orkiestry i inne atrakcje. Na zakończenie zawsze jest 
poczęstunek dla wszystkich uczestników uroczystości. 

Jubileusze mają wymiar patriotyczny i wychowawczy, są bowiem dla wielu uczestników 
dobrą okazją do poznania historii bezinteresownej działalności naszych przodków dla społe-
czeństwa i ojczyzny, a także uświadomienia sobie gotowości spieszenia z pomocą w rato-
waniu ludzkiego życia, zdrowia i mienia.
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120 lat
Uroczyste obchody tego pięknego jubileuszu OSP rozpoczęła Msza św. ofiarowana  

za strażaków z Sułkowic oraz ich zmarłych kolegów. Eucharystii przewodniczył małopolski 
kapelan strażaków ks. Władysław Kulig. Kościół parafialny zapełniły poczty sztandarowe 22 
jednostek strażackich i poczet naszej szkoły średniej. Przyjechali liczni goście: Honorowy 
Obywatel Gminy Sułkowice były Wojewoda Tadeusz Piekarz, Wicewojewoda Małopolski 
Ryszard Półtorak, Starosta Powiatu Myślenickiego Adam Gumularz, prezes Małopolskiego 
Oddziału Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP Kazimierz Dzielski, przedstawiciel Mało-
polskiego Komendanta PSP st. bryg. Ryszard Konik, przedstawiciele władz samorządowych  
i inni. 

Czytania i śpiew międzylekcyjny prowadzili nasi strażacy. Śpiewał wspaniały chór 
„Apassionata” pod dyrekcją Józefa Oliwy. W homilii ks. kapelan Władysław Kulig powie-
dział: „Drodzy druhowie strażacy! Wielkie to wydarzenie, kiedy 120 lat temu Bogu na chwałę, 
ludziom na obronę powstawała straż pożarna w Sułkowicach. Przykłady waszej chlubnej 
historii są wpisane w historię pożarnictwa i tej wspólnoty tak pięknie opisanej w gazecie 
gminnej. 120 lat trudu, pracy i znoju to jest 120 lat troski, zabiegania, poświęcenia, ofiary, 
niesienia pomocy, niesienia nadziei drugiemu człowiekowi”.

Po Mszy św. wszyscy druhowie oraz ich goście przeszli na stadion Gościbi. Towarzyszyła 
im kolumna wozów bojowych strażackich jednostek. Część oficjalną rozpoczęło odegranie 
przez naszą orkiestrę dętą hymnu Polski. Prezes OSP Sułkowice Jan Hodurek powitał wszyst-
kich zebranych i wygłosił okolicznościowe przemówienie. W najważniejszej części uroczy-
stości strażacką jednostkę w Sułkowicach odznaczono Medalem Honorowym im. Bole-
sława Chomicza, natomiast najbardziej zasłużonych i aktywnych strażaków odznaczeniami 
państwowymi oraz resortowymi.

Prezydent Rzeczypospolitej nadał Srebrne Krzyże Zasługi: Tadeuszowi Bieli, Józefowi 
Jędrzejowskiemu, Janowi Kani, Franciszkowi Mieleckiemu, a Brązowy Józefowi Ziemiani-
nowi. Medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odebrali: Stanisław Biela, Józef Godzik, Józef 
Jończyk, Stanisław Kania, Władysława Kołodziejczyk, Józef Mardaus, ks. Jan Nowak, Adam 
Sroka, Józef Sroka, Adam Zawada (złote medale); Tadeusz Moskal, Jan Osiecki, Józef Piechota 
(srebrne); ks. Paweł Drobny, Robert Płaszcz (brązowe). Odznaką „Strażak Wzorowy” odzna-
czono następujących druhów: Dariusz Bernecki, Piotr Bernecki, Janusz Obajtek, Waldemar 
Obajtek, Mirosław Sroka, Piotr Sroka, Tomasz Sroka. 

Podziękowano także byłemu Wojewodzie Krakowskiemu, Honorowemu Prezesowi 
Zarządu Wojewódzkiego OSP, Tadeuszowi Piekarzowi. Dostał pamiątkowy hełm strażacki 
oraz został wyróżniony tytułem Honorowego Członka OSP Sułkowice.

W uznaniu wielkiego wkładu w rozwój jednostki, a zwłaszcza za działania związane  
z budową remizy, byłemu wieloletniemu prezesowi Stanisławowi Ziembli wręczono statu-
etkę św. Floriana i wyróżniono tytułem Dożywotniego Honorowego Prezesa OSP. 

Statuetkami oraz tytułami honorowych członków OSP wyróżniono byłego burmistrza 
i jego zastępcę: Adama Gumularza i Jana Magierę oraz pierwszego Komendanta Gminnego 
OSP Tadeusza Gierata.

Po części oficjalnej orkiestra dęta wspaniale zagrała marsze, a uczestnicy uroczystości 
wpisywali się do „Złotej Księgi” i wbijali do pamiątkowej tablicy okolicznościowe gwoździe. 
Liczni widzowie zobaczyli pokazy sprawności strażaków. Dzieci mogły się przejechać zabyt-
kowym konnym wozem strażackim oraz wejść do kabiny nowego wozu. Wszyscy mogli zjeść 
smaczną grochówkę.
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od prawej: byłe władze: komendant gminny Tadeusz Gierat, burmistrz 
Adam Gumularz i wiceburmistrz Jan Magiera, prezes OSP Stanisław 
Ziembla

od lewej: Ryszard Sroka, Adam Zawada, Stanisław Kania, 
Józef Godzik, Stanisław Biela, Adam Sroka
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W wywiadzie dla „Dziennika Polskiego” burmistrz Józef Mardaus powiedział: „Od 
początku, kiedy to jednostkę powołano do życia, losy sułkowickich strażaków mocno wplatały 
się w historię miasta. Nie mogło być inaczej. W przeszłości miasto wielokrotnie dotykały 
pożary. Niegdyś żywiołowi sprzyjała stosukowo gęsta i drewniana zabudowa. Bez ofiar-
ności ówczesnych strażaków zniszczenia i straty, o których dziś czytamy w dawnych zapi-
skach, byłyby zapewne jeszcze większe. Straż udzielała mieszkańcom wsparcia także podczas 
licznych powodzi, ostatnio w 2002 r. Obecnie, tak wynika ze statystyk, równie często jak do 
pożarów druhowie wyjeżdżają do wypadków komunikacyjnych. To znak czasów. Jednostka 
ma dobre notowania. Dodatkowym tego świadectwem są liczne nagrody zdobywane przez 
naszych strażaków podczas branżowych konkursów i zawodów”59.

125 lat
Uroczystości 23 maja 2008 r. rozpoczęły się w kościele. Mszę św. odprawili probosz-

czowie: z katedry wawelskiej ks. infułat Janusz Bielański, z kościoła św. Floriana w Krakowie 
ks. prałat Jan Czyrek, będący również duszpasterzem strażaków archidiecezji krakowskiej,  
i proboszcz naszej parafii ks. dziekan Stanisław Jaśkowiec. Strażacy sułkowscy obdarowali ich 
kwiatami i kowalskimi rzeźbami. W nabożeństwie uczestniczyły liczne poczty i delegacje OSP 
z czterech sąsiednich powiatów oraz zaproszeni goście: członek zarządu oddziału wojewódz-
kiego ZOSP RP Zbigniew Kozłowski, prezes powiatowego oddziału ZOSP RP Andrzej Burzawa, 
komendant powiatowy PSP Sławomir Kaganek, przedstawiciele samorządów, organizacji  
i firm. Przy Pomniku Ofiar Pacyfikacji odbyła się dalsza część uroczystości. Ks. infułat Janusz 
Bielański poświęcił nowy samochód bojowy, którego rodzicami chrzestnymi zostali Krystyna 
i Zygmunt Grabczykowie oraz Agata i Stanisław Włochowie. Odznakę „Strażak Wzorowy” 
otrzymali druhowie: Andrzej Salus, Grzegorz Kowalczyk, Piotr Kozik, Łukasz Garbień, Robert 
Polewka, Szymon Latoń, Grzegorz Zajda, Jacek Kurek, Mateusz Sztebel, Łukasz Sztebel, Rafał 
Kurek i Wojciech Francuziak. Następnie głos zabierali goście, dziękując i gratulując druhom, 
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przypominając zasługi rycerzy św. Floriana i podkreślając ich role jako „pomagierów Anioła 
Stróża”. Po zakończeniu uroczystości uczestnicy wpisali się „Złotej Księgi” i przeszli do 
strażnicy na posiłek.

130 lat
Świętowanie jubileuszu rozpoczęło się od uroczystej Mszy św. w intencji sułkowskich 

strażaków i ich rodzin. Obok jubilatów w świątyni stanęli przedstawiciele strażackich władz 
krajowych, Państwowej Straży Pożarnej, posłowie, członkowie samorządów, instytucji, 
delegacje z pocztami sztandarowymi następujących jednostek OSP: Sułkowice, Bieńkówka, 
Biertowice, Dobczyce, Głogoczów, Harbutowice, Izdebnik, Jasienica, Jastrzębia, Jawornik, 
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Krzywaczka, Lanckorona, Lubień, Myślenice-Śródmieście, Osielec, Pcim, Rudnik, Sułko-
wice-Kuźnia, Trzebunia, Wola Radziszowska i inni zaproszeni goście. Mszę św. odprawił  
ks. proboszcz Edward Antolak w koncelebrze kapelana strażaków powiatu myślenickiego  
ks. Józefa Orawczaka oraz kapelana jednostki ks. Leszka Dyląga, który wygłosił kazanie. 
Stwierdził: „Mówi się, że bycie strażakiem to nie zawód, lecz służba, a właściwie to coś więcej. 
To powołanie do służby drugiemu człowiekowi, do bronienia ludzkiego życia, mienia, a także 
najważniejszych wartości, to służba w imię Boga i bliźniego. Trudno ocenić pomoc, jaką 
otrzymało nasze miasto i wszyscy mieszkańcy w ciągu tych 130 lat. Jubileusz jest okazją do 
wyrażenia naszej wdzięczności nie tylko jako mieszkańców, ale także parafii. Wiele prac przy 
remoncie kościoła w ostatnim czasie wykonali właśnie nasi strażacy. Robili to bez rozgłosu, 
nie pragnąc reklamy czy sławy, lecz swoją cichą służbą przyczyniając się do tego, by nasza 
świątynia była coraz piękniejsza. Za to wszystko wielkie Bóg zapłać i szczęść Boże na dalsze 
lata służby”.

Prezent od nadbryg. Andrzeja Mroza,  
Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

Przy strażnicy odbyła się dalsza część uroczystości. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: 
zastępca prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Teresa 
Tiszbierek, Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier 
Andrzej Mróz, Leszek Zięba z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZPSP RP, komendant powia-
towy PSP Sławomir Kaganek,  prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Jan Podmokły, 
Dyrektor Biura Skarg i Wniosków Komendy Głównej PSP Jan Tajduś, posłowie Joanna 
Bobowska i Marek Łatas, Starosta Myślenicki Józef Tomal, Komendant Powiatowy Policji 
Artur Święch, radni gminy Sułkowice z przewodniczącym Wiesławem Moroniem, burmistrz 
Piotr Pułka, a także Adam Gumularz i Józef Mardaus – burmistrzowie poprzednich kadencji, 
prezes kombatantów Eugeniusz Pitala, dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz przedstawiciele 
instytucji i firm z gminy.



84

POD PATRONATEM ŚW. FLORIANA



85

ROZDZIAŁ III  |  DZIEJE OSP SUŁKOWICE

Prezes Jan Hodurek powitał wszystkich i przedstawił historię jednostki. Następnie nasi 
strażacy otrzymali wóz bojowy – nowoczesny Mercedes Atego 1329 AF, który kosztował 
626 400 zł. Samochód dofinansowali: Gmina Sułkowice (220 000 zł), Związek Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP (150  000 zł),   Komendant Główny PSP oraz Krajowy System Ratow-
niczo-Gaśniczy (po 100 000 zł; dzięki m.in. Teresie Tiszbierek i rodakowi Markowi Moska-
lowi, którzy mocno zabiegali, aby ten samochód mieli nasi strażacy), Starostwo Powiatowe  
w Myślenicach (5 000 zł). Brakujące 51 400 zł dodała OSP w Sułkowicach. Samochód poświę-
cili księża Józef Orawczak i Leszek Dyląg. Rodzice chrzestni Grażyna Krzyżek i Władysław 
Łabędź nadali mu imię „Stasiu”. Burmistrz Piotr Pułka ofiarował jednostce wentylator 
oddymiający „Skorpion” i wręczył kluczyki do samochodu naczelnikowi Ryszardowi Sroce,  
a ten przekazał je kierowcy  Mirosławowi Sroce. 

Jubileusz był okazją do wręczenia złotych, srebrnych i brązowych medali „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa”, a także odznak „Wzorowy Strażak”. Uhonorowani zostali także najstarsi 
druhowie: 65 lat w straży dla druha Władysława Stokłosy oraz 50 lat w straży dla druhów 
Józefa Godzika i Jana Kani. Medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: Tadeusz Skow-
ronek, Wiesław Jędrzejowski, Tadeusz Moskal, Władysław Profic, Stanisław Sroka, Józef 
Piechota, Tadeusz Sroka (medale złote); Piotr Pułka, Wojciech Francuziak, Mariusz Kaczor 
(srebrne); Tomasz Stręk, Tomasz Sroka, Waldemar Obajtek, Sławomir Sitarz, Jacek Kurek, 
Mirosław Sroka,  Andrzej Salus, Łukasz Sztebel, Mateusz Sztebel, Szymon Latoń, Rafał Kurek 
(brązowe). Odznaki „Strażak Wzorowy” dostali: Krzysztof Kuchta, Maciej Klus, Wojciech 
Kuchta, Bogdan Sroka, Sławomir Sztebel.

Strażacy z Sułkowic podziękowali tym, którzy wspierali i wspierają ich działania. Ofiaro-
wali im ciupagi, okolicznościowe kowadełka z młoteczkiem, plakietki i figurki św. Floriana. 
Paradną szablę dostał komendant Andrzej Mróz. Upominki wykuli pracownicy „Juco”,  
a szablę kowal-artysta Stefan Bochenek. Przyjaciel straży Zygmunt Grabczyk przywiózł  
z Watykanu dyplom z błogosławieństwem papieża Franciszka. Dyplom umieszczono na ścianie 
w strażnicy obok portretu św. Jana Pawła II z relikwią – kawałkiem jego papieskiej sutanny. 

Podczas jubileuszu grała orkiestra dęta pod batutą Andrzeja Moskala. Obchody jubile-
uszowe zakończyły się w strażnicy, gdzie na wszystkich uczestników czekał poczęstunek. 
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Bogu na chwałę, ludziom na pożytek

Najświętsza Maryjo Panno! 
My, polscy strażacy, zebrani dziś u Twego tronu, tu na Jasnej Górze, składając korny hołd  

i dziękczynienie, polecamy Twojej matczynej opiece swoją służbę strażacką. Jednocześnie ślubu-
jemy: wiary ojców dochować, życia i mienia naszych braci ze wszystkich sił bronić, cnoty rycerskie 
naszego patrona św. Floriana naśladować, dla dobra Ojczyzny ze wszystkich sił pracować. Tak 
nam dopomóż, Bóg i Najświętsza Królowo Polski Maryjo!

Ślubowanie strażaków na Jasnej Górze

Druhowie OSP z Sułkowic łączą społeczną służbę na rzecz drugiego człowieka  
z życiem wspólnoty parafialnej. Łatwo im przychodzi niesienie pomocy drugiemu człowie-
kowi, ponieważ wyznają jednakowe ideały jak ich patron św. Florian. „Uważam strażaków 
poniekąd za Apostołów dobroczynności i miłosierdzia, za tych, którzy przychodzą nie tylko  
z ratunkiem, ale niosą pociechę cierpiącym” (Papież Pius XI). „Strażacy są tymi, którzy wierni 
przykazaniu miłości i chrześcijańskiej tradycji niosą pomoc bliźniemu w obliczu zagrożenia 
klęskami żywiołowymi” (św. Jan Paweł II).

W latach PRL-u nie załamała się religijność strażaków. Mimo zakazów nadal uczestni-
czyli w życiu parafialnym, nie wyrzekli się św. Floriana na sztandarze. Dobrze współpraco-
wali z proboszczami. Zawsze pamiętają o życzeniach dla duszpasterzy i o opuszczających 
naszą parafię.   

Druhów nie brakuje wraz z pocztem sztandarowym jednostki w paradnych mundu-
rach, w zwartym szyku na uroczystościach parafialnych. Asystują przy każdej wizycie dostoj-
ników Kościoła w naszej parafii oraz podczas doniosłych wydarzeń: nawiedzenia Obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej, peregrynacji Obrazu Bożego Miłosierdzia - Jezu Ufam Tobie.  
W Boże Ciało, w odpust parafialny i podczas rezurekcji idą w procesjach, prowadząc pod  
baldachimem księdza, który niesie Najświętszy Sakrament. Od Wielkiego Piątku aż do rezu-
rekcji pełnią straż przy Grobie Jezusa. Czuwa także drużyna młodzieżowa. Strażacka warta 
przy Grobie Pańskim nawiązuje do pilnowania przez rzymskich żołnierzy Grobu Chrystusa. 
Ceremonialne zmiany warty pod dowództwem naczelnika odbywają się co pół godziny. Kolejne 
zmiany oczekują w salce na plebanii. Dzięki strażakom zapoczątkowano Drogę Krzyżową 
ulicami Sułkowic. Podczas każdej papieskiej pielgrzymki do Polski cała jednostka pomagała 
utrzymać porządek na trasie przejazdu Ojca Świętego. Przed ostatnią pielgrzymką papieża 
Jana Pawła II nasi druhowie wraz z sympatykami wyjechali budować sektory na krakowskich 
Błoniach. Chętnie pomagają w pracach porządkowych, podejmowanych na rzecz kościoła 
parafialnego. 
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Naszą parafię w 1999 r. nawiedziła kopia Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Obraz przy-
jechał do Sułkowic z Harbutowic w samochodzie-kaplicy i towarzyszyły mu wozy strażackie 
i policyjne.   Sułkowianie  ozdobili swoje domy i ulice polskimi flagami, symbolami religij-
nymi, papieskimi i maryjnymi, a także wizerunkami Matki Bożej, dając świadectwo swojej 
wiary. Obraz do kościoła wnieśli strażacy. Uroczystą Mszę św. sprawował biskup Stanisław 
Smoleński. Kiedy w galowych mundurach nasi druhowie kroczyli w orszaku odprowadza-
jącym kopię obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej z Sułkowic do Rudnika, zawiadomiono  
ich o pożarze, do którego pojechali wprost z uroczystości.

Strażacy dbają także o własny rozwój duchowy poprzez uczestnictwo w pielgrzymkach 
strażackich do sanktuariów. Uczestniczą w pielgrzymkach strażaków i ich rodzin z powiatów: 
wadowickiego, suskiego i myślenickiego do sanktuarium pasyjno-maryjnego w Kalwarii 
Zebrzydowskiej. Corocznie pielgrzymują do Sanktuarium w Łagiewnikach, gdzie wraz  

Pielgrzymka do Łagiewnik w roku 2005
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z innymi jednostkami strażackimi Małopolski proszą o dalszą opiekę Jezusa Miłosiernego.  
W roku 2017 była to XVI pielgrzymka.

W Częstochowie biorą udział w zjeździe straży z całej Polski. Modlą się przed cudownym 
obrazem, powierzając Matce Bożej swoje radości i smutki. Dziękują za otrzymane łaski,  
a także proszą Pana Boga i Najświętszą Maryję Pannę o opiekę podczas wypełniania trudnej 
strażackiej służby. Na Jasnej Górze odnawiają swoje ślubowanie.

Pierwsza pielgrzymka strażaków na Jasną Górę odbyła się w 1939 r. Druga i trzecia były 
dopiero w latach 1991-1992. I znów przerwa do roku 1999, do pielgrzymki czwartej. Od piel-
grzymki piątej w 2005 r. kolejne odbywały się co 5 lat. Delegacja druhów z miasta i gminy 
Sułkowice wzięła udział w Piątej Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków, która na jasnogór-
skich błoniach zgromadziła około 100 000 osób. Wystawiono ok. 2 000 pocztów sztandaro-
wych oraz 8 kompanii honorowych OSP i PSP. 

W tym samym czasie, od 4 do 11 maja, inni strażacy z OSP Sułkowice oraz ich rodziny piel-
grzymowali do Austrii i Włoch. Najpierw modlili się w austriackim Enns, w miejscu niezwy-
kłym dla każdego strażaka, gdzie poniósł męczeńską śmierć św. Florian. Odwiedzili również 
Mariazzel, główne sanktuarium maryjne w Austrii. Pielgrzymkę we Włoszech rozpoczęli  
w Asyżu, a następnie udali się na Monte Cassino. Pobyt w Wiecznym Mieście opisał ówczesny 
kapelan sułkowskich strażaków ks. Paweł Drobny:

 „W niedzielę 8 maja mieliśmy szczęście uczestniczyć we Mszy świętej sprawowanej 
przez ks. arcybiskupa Stanisława Dziwisza, osobistego sekretarza Ojca Świętego Jana  
Pawła II.Oddaliśmy cześć św. Stanisławowi, patronowi Polski i naszej Archidiecezji. Zarówno  
ks. arcybiskupowi jak i obecnym w Domu Polskim siostrom sercankom, które także służyły 
Ojcu Świętemu, podobała się oprawa Mszy św., przygotowana przez uczestników naszej 
grupy. Przyjął nasze życzenia imieninowe i w prezencie strażacką czapkę. Wspominał swoje 
pobyty w Sułkowicach z czasów biskupich Karola Wojtyły.

Bóg był dla nas łaskawy, kiedy w jeden dzień mogliśmy spotkać na naszej pielgrzy-
miej drodze Ojca Świętego Benedykta XVI, a na drugi dzień sprawować Najświętszą Ofiarę 
w grotach watykańskich w pobliżu grobu Jana Pawła II, w polskiej kaplicy pod wezwaniem 
Matki Bożej Częstochowskiej. To, co człowiek w takich chwilach czuje, jest najgłębszą tajem-
nicą jego serca i myśli.

Dzięki panu Zygmuntowi Grabczykowi mogliśmy również rozkoszować się pięknem 
watykańskich ogrodów, a także mądrością jednego z najbliższych przyjaciół Jana Pawła II,  
ks. kardynała Andrzeja Marii Deskura. To kolejny żywy ślad naszego Ojca Świętego.  
Za spotkanie z nim szczerze dziękujemy Matce Najświętszej.
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Pozostałe dni naszej pielgrzymki upłynęły na zwiedzaniu tego wszystkiego, co kryje 
w sobie Wieczne Miasto: bazylik, zabytków starego Rzymu i licznych polskich miejsc we 
Włoszech, w tym pamiątek po Ojcu Świętym zebranych w Domu Polskim. 

Z wielką wdzięcznością wobec Boga powracaliśmy do naszej Ojczyzny i do naszych 
najbliższych. Mamy także nadzieję, że w przyszłości jeszcze liczniej spotkamy się na piel-
grzymim szlaku”60.

W VII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków, 26 kwietnia 2015 r. na Jasną Górę uczestni-
czyło 100 000 członków OSP i PSP. Byli obecni m.in. słuchacze szkół pożarniczych, żołnierze  
i pracownicy Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, pracownicy cywilni ochrony przeciw-
pożarowej, strażacy zakładowych straży pożarnych, członkowie młodzieżowych drużyn 
pożarniczych, kompanie honorowe i poczty sztandarowe oraz członkowie orkiestr dętych 
OSP. Przybyły także władze państwowe. 

Eucharystii przewodniczył Metropolita Gdański ks. abp Sławoj Leszek Głódź, delegat 
Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Strażaków. Koncelebransami byli kapelani 
strażaków na czele z krajowym kapelanem ks. bryg. Janem Krynickim. Podniosłe kazanie 
wygłosił ks. abp Głódź. Mówił: „Straż pożarna to szkoła służby, szkoła sumienia obywa-
telskiego na wzór Wincentego Witosa, który na zew ojczyzny zostawił pług, którym 
orał te nędzne 2 hektary pod łubin i pojechał do Warszawy. Jakże potrzebna dziś taka 
szkoła służebności, odpowiedzialności, gotowości. Jak bardzo odczuwa się jej brak  
w wielu wymiarach naszego życia narodowego, społecznego, obywatelskiego. A trzeba 
wciąż – także teraz – w roku 2015, troski o rozwój duchowy i religijny”.

„Dziś przyszliście tu w wielkiej pielgrzymce, polscy strażacy – ochotnicy i zawodowcy. 
Przyszliście otworzyć wasze serca na wezwanie Maryi, aby iść odważnie, pewnie, skutecznie 
drogą Jej Syna. Czynić wszystko, cokolwiek wam powie. Przyszliście, aby poddać się duchowej 
sile i zniewalającemu czarowi Cudownego Obrazu Matki Bożej – Królowej Polski. Przed Jej 
obliczem: dziękować, prosić, szukać wspomożenia, a czasem pocieszenia. Przyszliście, bo 
taka jest wasza wiara. Bo taka jest siła waszego zawierzenia. Bo takie jest pragnienie waszych 
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strażackich serc, wiernych Bogu i tradycjom ojczystym. Serc, które kolejny, już siódmy raz, 
skrzykują się na ogólnopolską dziękczynną pielgrzymkę. Na to swoiste pospolite ruszenie, 
które kieruje się ku wałom jasnogórskim, aby je zdobywać orężem miłości, zwierzenia, 
nadziei, wierności. Także orężem polskości, która jest stabilnym, mocnym fundamentem 
waszej wspólnoty, waszego powołania”.  

„Wy tworzycie klimat zaufania do państwa, a co was wyróżnia? No oczywiście najpierw 
mundur, ale nade wszystko poczucie zawodowej stabilności i nie możecie być zależni od 
wahadła żadnej politycznej sceny, dotyczy to zarówno straży zawodowej, jak i straży ochot-
niczej. Tej drugiej dochodzi jeszcze jeden element, kiedy trzeba na głos syreny alarmowej 
rzucić swoje aktualne zajęcia, całego siebie oddać dla ratowniczej akcji, czy to na drodze, czy 
przy pożarach i nieszczęściach, bo straż pożarna to szkoła służby, szkoła sumienia obywa-
telskiego. Mówiąc o straży pożarnej, zwracamy nade wszystko uwagę na wymierne elementy 
jej funkcjonowania, a więc organizacja, sprzęt, szeroki zakres działań, ale straż to nie 
tylko sprawne, czasem nader trudne akcje związane z klęskami żywiołowymi, z pożarami,  
z wypadkami drogowymi, rozmaitymi zagrożeniami, czy z profilaktyką przeciwpożarową. 
To wszystko jest warte dostrzeżenia, zauważenia, pochwały. Między innymi na te pochwały 
zasłużyliście, ale nie po pochwały przybyliście na Jasną Górę”61.

Nasi strażacy corocznie spotykają się na opłatku połączonym z zabawą taneczną. Wspólne 
kolędowanie, śpiew, taniec i wspomnienia w swojskim gronie jeszcze bardziej jednoczą tę 
zwartą rodzinę strażacką. 
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W sułkowskiej jednostce OSP z dawien dawna ceremonialnie żegna się zmarłych druhów. 
Strażacy idą w zwartym szyku i pocztem sztandarowym w kondukcie żałobnym do kościoła, 
gdzie podczas Mszy św. trzymają wartę przy trumnie. Niosą na ramionach trumnę ze zmarłym 
na cmentarz i żegnają go przy dźwiękach syren alarmowych. Uczestniczą również w pogrze-
bach zasłużonych dla Sułkowic ludzi.

Zarówno seniorzy, jak i juniorzy biorą udział w gminnych uroczystościach świąt państwo-
wych, rocznicy pacyfikacji i innych. Wyjątkowo uroczysty charakter mają obchody dnia  
św. Floriana w maju, kiedy przyroda pokazuje całą swoją urodę. Strażacka młodzież wnosi 
do świątyni figurkę swojego patrona. Podczas Mszy św. druhowie dziękują Panu Jezusowi  
za otrzymane łaski i za wstawiennictwem swego patrona proszą Boga o dalszą opiekę podczas 
wypełniania trudnej strażackiej służby. Pamiętają o modlitwie za swe rodziny i za zmarłych 
strażaków. Dbają również o oprawę liturgiczną. 
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W roku 2006 przy pomocy ówczesnego burmistrza Józefa Mardausa strażacy zbudowali 
szopkę, w której dzieci i młodzież gminnych placówek oświatowych przedstawiały jasełka. 

Procesja Bożego Ciała

Droga Krzyżowa ulicami Sułkowic w 2011 oraz 2016 r.

Na następnej stronie zdjęcia z wydarzeń w roku 2016. Od góry: straż przy Grobie Pana Jezusa, Boże Ciało,
Światowe Dni Młodzieży, Święto 3 Maja

u góry od lewej: Józef Światłoń, ks. Paweł Drobny, Tadeusz Skowronek, Józef Jończyk, 
Ryszard Sroka, Jan Hodurek; 1. rząd od lewej: Wojciech Francuziak, Łukasz Garbień, 
Jacek Kurek, Rafał Kurek, Sławomir Sitarz
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Krew darem ratowników  
dla dzieci poszkodowanych w wypadkach

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mało-
polskiego Kazimierz Dzielski i Komendant Wojewódzki  
st. bryg. Kazimierz Krzowski w roku 2001 zaapelowali 
do strażaków, aby honorowo oddawali krew dla dzieci 
poszkodowanych w wypadkach. Odpowiedź była natych-
miastowa. Z inspiracji prezesa Zarządu Oddziału Powia-
towego Związku OSP RP w Myślenicach aspiranta sztabo-
wego Andrzeja Burzawy jako pierwsi w województwie na 
apel odpowiedzieli druhowie z Dobczyc i Sułkowic, którzy 
12 lipca 2001 r. w punkcie krwiodawczym w Myślenicach 
oddali 22 l krwi. Prezes Andrzej Burzawa rozpowszechnił w 
całym powiecie tę szlachetną akcję nazwaną: „Krew darem 
ratowników dla dzieci poszkodowanych w wypadkach”. 
Do akcji zaczęli dołączać ludzie wielkiego serca, zwłaszcza 

strażackie rodziny. Do roku 2019 oddano blisko 8000 l krwi.

Od 2002 r. w remizie OSP Sułkowice corocznie, zwykle w poście i w adwencie, urządzany 
był punkt pobrań krwi. Od kilku lat pobieranie krwi organizowane jest przez punkt krwio-
dawstwa w Myślenicach. Strażacy bezinteresownie oddają krew, ponieważ są świadomi jej 
wartości. Przecież na co dzień stykają się z sytuacjami, w których krew ratuje życie. Wiadomo, 
że wskutek zwiększonego ruchu na drogach jest więcej wypadków i ofiar. 

Prezes OSP Sułkowice Jan Hodurek wspomina: „Miałem kiedyś poważny problem zdro-
wotny, właściwie toczyła się walka o moje życie. Konieczna była operacja i potrzebowałem 
krwi. Wtedy strażacy a także burmistrz Józef Mardaus i zastępca burmistrza Władysława 
Kołodziejczyk oddali dla mnie krew”62.

Andrzej Burzawa



97

ROZDZIAŁ III  |  DZIEJE OSP SUŁKOWICE

W Myślenicach powstał Strażacki Klub Honorowych Krwiodawców i utworzono Strażacki 
Bank Krwi. Korzystają z niego dzieci poszkodowane w wypadkach oraz potrzebujący tego leku 
strażacy i ich rodziny. Przy klubie powstała sekcja dawców szpiku kostnego, gdzie druhowie 
rejestrują się jako potencjalni dawcy szpiku. 

Od 2013 r. klub nosi imię swojego założyciela Andrzeja Burzawy, który po ciężkiej 
chorobie zmarł rok wcześniej w wieku 63 lat. Do końca życia pełnił funkcję prezesa Zarządu 
Powiatowego OSP RP. Często przyjeżdżał do Sułkowic, gdzie pozostanie w naszej pamięci 
jako dobry, szczery i wrażliwy na ludzką krzywdę człowiek, bezgranicznie oddany strażackiej 
służbie, dbający o honor i godność strażaka ochotnika. Za swoje zasługi został uhonorowany 
najwyższymi odznaczeniami strażackimi. Zapamiętamy jego słowa: „Krew jest najwspanial-
szym darem, jaki oprócz swojego życia możemy ofiarować bliźniemu”. 

Pielgrzymka do Łagiewnik w roku 2018



98

POD PATRONATEM ŚW. FLORIANA

Dar krwi w postaci symbolicznej składany jest przez druhów z powiatu myślenickiego 
podczas dorocznej pielgrzymki OSP z Małopolski do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia  
w Krakowie-Łagiewnikach. 

W 2006 r. ruszył Ogólnopolski Program „Strażacy w honorowym krwiodawstwie” pod 
hasłem: „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”, organizowany przez Zarząd Główny Polskiego 
Czerwonego Krzyża, Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej i Zarząd Główny Związku 
OSP RP. W powiecie wadowickim jedyną jednostką, która bierze udział w tym programie, jest 
straż z sąsiedniego Izdebnika. W ich remizie 4-5 razy w roku honorowi krwiodawcy oddają 
60-70 l krwi.

Strażacy mają w statucie ratowanie życia i mienia. Oddawanie krwi jest jedną z pięknych 
form ratowania ludzkiego życia.

Pielgrzymka do Łagiewnik w roku 2018
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ROZDZIAŁ IV

OSP dzisiaj

Sprawozdania z działalności zarządu OSP corocznie (od 1981 r.) przedstawiał na walnych 
zebraniach prezes Jan Hodurek. W sprawozdaniu za rok 2018 starannie wymienił sprawy 
bojowe oraz wydarzenia w życiu jednostki. Podziękował władzom strażackim i samorzą-
dowym oraz członkom wspierającym za dofinansowanie naszej straży. 

Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych w 2018 r. druha Władysława Stokłosy i członka 
wspierającego Stanisława Kiebzaka.

Druhowie z Sułkowic tradycyjnie uczestniczyli w uroczystościach państwowych  
i kościelnych. W ćwiczeniach komendanta gminnego i w zawodach gminnych zajęli pierwsze 
miejsce, a młodzieżowcy drugie. Kilku druhów ukończyło strażackie szkolenia. Pomagali 
dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych, oddając honorowo dla nich krew. 
Zorganizowali bal charytatywny, z którego dochód przekazali niepełnosprawnym dzieciom  
z DPS Harbutowice i Grupy Środowiskowej „Internat”. Delegacja OSP Sułkowice brała udział 
w uroczystościach jubileuszowych straży w Lanckoronie i Trzebuni oraz w poświęceniu 
samochodu dla OSP Krzywaczka. 

Pieniądze na zapewnienie gotowości bojowej jednostki, czyli rejestrację i przeglądy 
samochodów, ubezpieczenia kierowców, zakup paliwa, olejów ponosi gmina [art. 32.1 ustawy 
„Prawo o stowarzyszeniach”]. Za pieniądze otrzymane z Krajowego Systemu Ratowniczego 
(34 600 zł), Starostwa Myślenickiego (5000 zł) i dodatkowo z gminy (11 000 zł) oraz własnych 
pieniędzy (2400 zł) wyremontowano garaż, zakupiono kompletny sprzęt hydrauliczny, 
kombinezon ochronny na szerszenie, ubranie specjalne, 6 kominiarek, 6 sztuk rękawic,  
2 aparaty powietrzne Noszak NSA AIRGO Fix i 8 sztuk węży. Fabryka „Kuźnia” przekazała 
narzędzia za kwotę 1169,12 zł. 

Strażacy zdobywają fundusze również w inny sposób, np. wynajmują salę w straż-
nicy na wesela i przyjęcia, rozprowadzają kalendarze. Za te własne pieniądze wycyklino-
wano parkiet, zakupiono nowe wyposażenie kuchni i lodówkę, urządzono opłatek, ognisko  
i „mikołaja” dla strażackiej młodzieży. 

Serdecznie podziękowano dotychczasowej gospodyni strażnicy Janinie Skowronek  
za kilkunastoletnią pracę. Nową gospodynią została Elżbieta Moskal.

W zebraniu uczestniczyli: nowy burmistrz Sułkowic Artur Grabczyk, prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP Jan Podmokły i zastępca naczelnika Wydziału Operacyjnego 
KP PSP Myślenice st. kpt. Marek Moskal. 
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Zarząd OSP Sułkowice  
wybrany w 2016 r.

Prezes: Druh Jan Hodurek 

Wiceprezes, naczelnik: Druh Ryszard Sroka 

Wiceprezes, zastępca naczelnika: Druh Krzysztof Kuchta 

Skarbnik: Druh Józef Ziemianin 

Sekretarz: Druh Rafał Kurek 

Kronikarz: Druh Maciej Klus 

Członkowie: Druh Łukasz Garbień, Druh Mariusz Kaczor, Druh Stanisław Kania 

Komisja Rewizyjna:  Druh Stanisław Biela, Druh Wiesław Jędrzejowski, Druh Tadeusz 
Skowronek (nie są na fot.)

Od lewej: członek zarządu Stanisław Kania, prezes Jan Hodurek, naczelnik Ryszard Sroka, członek zarządu 
Łukasz Garbień, skarbnik Józef Ziemianin, kronikarz Maciej Klus, członek zarządu Mariusz Kaczor, sekre-
tarz Rafał Kurek, wiceprezes, zastępca naczelnika Krzysztof Kuchta, kronikarz Maciej Klus (na zdjęciu brakuje 
członków Komisji Rewizyjnej: Stanisława Bieli, Wiesława Jędrzejowskiego i Tadeusza Skowronka)
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Druhowie w roku 2019

Biela Stanisław – senior 
Francuziak Wojciech
Garbień Łukasz
Godzik Józef – senior
Hodurek Jan – senior
Jędrzejowski Krzysztof
Jędrzejowski Tadeusz – senior
Jędrzejowski Wiesław
Jończyk Józef 
Jończyk Paweł 
Kaczor Mariusz
Kania Jan – senior
Kania Stanisław
Kiebzak Michał
Kiebzak Wiktor
Klag Piotr
Klus Jan
Klus Maciej
Kuchta Krzysztof
Kuchta Rafał
Kurek Rafał
Latoń Szymon
Moskal Tadeusz – senior
Obajtek Janusz
Obajtek Waldemar
Osiecki Jan – senior
Piechota Józef – senior
Płaszcz Robert

Polak Michał
Polewka Robert
Profic Władysław – senior
Salus Andrzej
Sitarz Sławomir
Skowronek Tadeusz – senior
Sroka Adam – senior
Sroka Andrzej
Sroka Bogusław
Sroka Mirosław
Sroka Ryszard  
Sroka Stanisław
Sroka Tadeusz I – senior
Sroka Tadeusz II – senior
Sroka Tomasz
Stręk Dariusz
Stręk Michał
Stręk Tomasz – senior
Sztebel Łukasz
Sztebel Mateusz
Śmiłek Józef – senior
Światłoń Jakub
Wnęk Stanisław – senior
Zawada Adam – senior
Zawada Piotr
Ziemianin Józef – senior
Grabczyk Zygmunt – członek wspierający
Włoch Stanisław – członek wspierający
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 Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

Biernat Jakub (w MDP od roku 2015)
Bijan Kacper (2019)
Bochenek Paweł (2014)              
Budzoń Łukasz (2017)
Budzoń Mateusz (2017)
Garbień Maciej (2016)
Głuc Wiktor (2018)
Kaczor Kamil  (2017)
Krzystek Łukasz (2015)
Kuchta Kamil (2013)
Kuźniar Kamil (2016)
Moroń Dawid (2017)
Moskal Dawid (2016)
Piechota Oliwier (2018)

Płaszcz Paweł (2017)
Polewka Maciej (2013)
Sitarz Mikołaj (2011)
Sroka Adrian (2015)
Sroka Filip (2013)
Sroka Igor (2014)
Sroka Konrad (2015)
Sroka Mikołaj (2013)
Stokłosa Maciej (2013)
Sztebel Antoni (2011)

Opiekunowie:
Kurek Rafał i Kania Stanisław 
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Rozmowa z prezesem OSP Sułkowice Janem Hodurkiem
„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Ta idea przyświeca pracy każdego strażaka. 

Jedną z wielu osób, która swe życie w pełni poświęciła, w służbie straży i społeczeństwu, jest 
obecny prezes zarządu OSP Sułkowice Jan Hodurek. 

Urodził się w 1952 r. w Sułkowicach.  
Z zawodu jest ślusarzem mechanikiem. Po ukoń-
czeniu szkoły zawodowej pracował w „Cepelii”, 
następnie przez dwa lata służył w wojskach łącz-
ności. Najpierw uczył się w podoficerskiej szkole 
łączności w Przasnyszu, skąd skierowano go do 
nadmorskich jednostek wojskowych, m.in. na 
wyspie Wolin. Po wojsku do roku 1980 pracował 
w „Kuźni”, a potem założył prywatny zakład 
ślusarsko-kowalski, którego właścicielem był 
do 2015 r.

Do braci strażackiej należy od roku 1969. 
W szkole zawodowej na Zielonej zapisał się do 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, liczącej 
22 uczniów. Po ukończeniu szkoły przeszedł 
z kolegami do OSP. W 1978 r. powierzono mu 
sprawy bojowe, równocześnie został zastępcą 
naczelnika jednostki. Obecnie z tamtej młodzie-

żówki strażakami są nadal Adama Zawada, Stanisław Biela, Stanisław Kania, Józef Śmiłek, 
Stanisław Latoń.

Prezesem OSP Sułkowice Jan Hodurek jest od roku 1981. Od tego czasu do roku 2017 
piastował również funkcję zastępcy prezesa Zarządu Gminnego OSP RP, a obecnie jest człon-
kiem prezydium Zarządu Miejsko-Gminnego. Był także przez trzy kadencje (do 2016) człon-
kiem Zarządu Powiatowego OSP RP w Myślenicach. 

W roku 2009 został odznaczony Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza – najwyż-
szym odznaczeniem, jakie może przyznać Zarząd Główny Związku OSP RP w Warszawie. 
Przyznawane jest tylko najwybitniejszym i najbardziej zasłużonym strażakom za całokształt 
pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz rozwoju i umacniania Związku OSP. Medal 
ten otrzymać mogą jedynie druhowie wcześniej odznaczeni Złotym Medalem za Zasługi 
dla Pożarnictwa. Medal im. Bolesława Chomicza druh Hodurek otrzymał na Placu Matejki 
w Krakowie podczas małopolskich obchodów Dnia Strażaka 2009. Ma wiele innych medali  
i odznaczeń.

Przez wiele lat był radnym Radzie Miejskiej w Sułkowicach, czterokrotnie przewodni-
czącym Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej. Organizuje opłatki 
strażackie i bale rzemiosła, z których dochód jest przeznaczony na rzecz niepełnosprawnych. 
Jan Hodurek to aktywny działacz społeczny. 
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Jakie obowiązki ma prezes OSP?
Prezes reprezentuje OSP i kieruje całokształtem prac zarządu. Podpisuje umowy, akty 

oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe w  imieniu OSP po wcześniejszej akceptacji 
zarządu. Podpisuje korespondencję kierowaną na zewnątrz w imieniu zarządu OSP. Podej-
muje jednoosobowo decyzję w wypadkach uzasadnionych i  wymagających pilnego zała-
twienia – decyzje te podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu zarządu. Składa 
sprawozdanie Walnemu Zebraniu Członków OSP z działalności zarządu. Informuje władze 
administracyjne, samorządowe i Związku OSP RP o działalności i problemach OSP.

Jaką rolę w życiu mieszkańców Sułkowic odgrywa OSP?
Najważniejszą rolą naszej straży jest ochrona ludności przed różnymi zagrożeniami oraz 

prowadzenie działań i szkoleń profilaktycznych, skierowanych w głównej mierze do dzieci  
i młodzieży. Nasza OSP ściśle współpracuje z Państwową Strażą Pożarną, sąsiednimi jednost-
kami, samorządem i różnymi instytucjami. Druhowie z Sułkowic na dźwięk syreny, bez 
względu na porę dnia i nocy, zawsze są gotowi do pomocy mieszkańcom. Walka z pożarami, 
usuwanie skutków powodzi, udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach 
drogowych, zabezpieczanie mienia – to tylko część działalności strażaków. Ponadto uczest-
niczą w lokalnych wydarzeniach religijnych i patriotycznych. Są współorganizatorami akcji 
charytatywnych. Wynajmują strażnicę na różne uroczystości i szkolenia.

Co mogą zrobić mieszkańcy Sułkowic dla poprawy ojego bezpieczeństwa pożarowego?
Muszą dbać o porządek w swych gospodarstwach i przestrzegać przepisów 

przeciwpożarowych. 

Czy praca strażaka-ochotnika jest doceniana przez społeczeństwo? 
Jest doceniana. Wynika to m.in. z rozmów druhów z mieszkańcami, którym oferujemy 

nasze kalendarze. Szacunek do munduru strażackiego był, jest i będzie. Dodam, że dla 
strażaków zawsze najważniejszą była służba dla społeczeństwa i dlatego - według sondaży - 
cieszą się jego największym zaufaniem. 

Jakimi cechami powinien cechować się strażak-ochotnik?
Powinien być uczciwy, uczynny, honorowy i odważny.

Jaka była najtrudniejsza akcja w Twojej dotychczasowej służbie? 
Wszystkie akcje są trudne i nieprzewidywalne. Najgorsze są te, kiedy giną ludzie  

w pożarze lub wypadku.

Co czujesz, kiedy słyszysz syrenę?
Serce bije mi mocniej, bo wiem, że stało się nieszczęście, komuś dzieje się krzywda  

i trzeba jak najszybciej dotrzeć do remizy. 

Do jakich wezwań najczęściej wyjeżdżacie?
Najczęściej obecnie wyjeżdżamy do wypadków, kolizji drogowych oraz usuwania 

gniazd os i szerszeni. 

W jakich innych akcjach bierzecie udział? 
Oczywiście gasimy pożary. Niestety, w ostatnich latach coraz częściej są to pożary traw, 

spowodowane przez nieświadomość lub lekkomyślność dorosłych i przez chuliganów.



105

ROZDZIAŁ IV  |  OSP DZISIAJ

Ile trwa średnio wasz dojazd do wezwania?
Jeżeli jest to na naszym terenie, to po usłyszeniu sygnału do 10 minut, a bywa też krócej.

Jak radzicie sobie z drastycznymi widokami? 
Każdy z nas przeszedł różne strażackie szkolenia, jednak drastyczne widoki, kiedy 

giną ludzie, zwłaszcza dzieci - pozostają w pamięci.

Czy po pracy utrzymujecie kontakty, spotykacie się?
Oczywiście wielu z nas spotyka się prywatnie, bo mamy wiele wspólnych zainteresowań. 

Poza akcjami bojowymi jesteśmy wspólnie na ćwiczeniach, szkoleniach i różnych lokalnych 
uroczystościach. Członkowie zarządu mają cykliczne zebrania.

Czego uczy służba w straży pożarnej?
Uczy koleżeńskości, odwagi i innych zalet, które wcześniej wymieniłem.

Jakie cele stawia sobie prezes OSP na najbliższe lata?
Nie mam już wielkich celów, bo jest to moja ostatnia kadencja na stanowisku prezesa. 

Chciałbym, aby obecny zarząd dokończył budowę strażnicy i kupił jeszcze jeden samochód. 
W latach mojego prezesowania rozbudowaliśmy strażnicę i modernizujemy jej wyposażenie. 
Wymieniliśmy tabor samochodowy. Mamy bardzo dobry sprzęt i nowe umundurowanie.

W imieniu swoim i druhów pragnę serdecznie podziękować wszystkim miesz-
kańcom naszego miasta za pomoc przy budowie i wszelką pomoc dla naszej jednostki. 
Oby nadal mieli dla nas szacunek. życzę dużo zdrowia i szczęścia. Bóg Wam zapłać.
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Rozmowa z naczelnikiem OSP Sułkowice Ryszardem Sroką
Urodził się w 1966 r. w Sułkowicach. Jest mechanikiem. Służbę wojskową odbył  

w Wojskach Ochrony Pogranicza w Luboniu Śląskim. Przed wojskiem (1984-85) i po  
(1987-93) pracował w „Kuźni”, następnie w KPRD Jawornik. Od 1995 r. był zatrudniony  
wZGK w Biertowicach. Obecnie pracuje w sekcji gospodarczej Urzędu Miejskiego  
w Sułkowicach. 

Do straży wstąpił w roku 1987, kiedy zaczęto 
budowę strażnicy. Pewnego dnia sam musiał 
wyładować z ciężarówki ok. 4 ton workowa-
nego cementu. Przyglądały się temu wszędo-
bylskie dzieci i podeszły bardzo blisko przy-
czepy. Niespodziewanie klapa przyczepy zaczęła 
opadać. W ostatniej chwili Ryszard Sroka ją 
zatrzymał i uratował dzieci, a sam doznał 
poważnego złamania ręki. 

Przez pięć lat był gospodarzem strażnicy 
i wchodził także w skład zarządu. Następnie 
został zastępcą naczelnika. Od dziesięciu lat 
pełni funkcję naczelnika OSP Sułkowice. W latach 
2010-2017 był komendantem gminnym. Star-
tował w powiatowych i wojewódzkich zawodach 
strażackich. Za pracę w straży jest odznaczony 
wieloma medalami.

Z rejestru wyjazdów wynika, że prawie zawsze wyjeżdżałeś do pożarów i miejsco-
wych zagrożeń. Co czujesz, kiedy słyszysz syrenę?
Na dźwięk syreny każdy strażak zrywa się nawet wśród nocy, choćby miał za sobą praco-

wity dzień. Do strażnicy mam blisko, więc zazwyczaj jestem tam pierwszy. Do każdego 
wyjazdu jesteśmy przygotowani. Staramy się odstawić emocje na bok. Działamy wspólnie 
i czujemy się za siebie odpowiedzialni. Wszyscy biorący udział w akcjach muszą nabrać 
doświadczenia na szkoleniach i ćwiczeniach.

Jaka była Twoja najtrudniejsza akcja?
W pamięci zostają przede wszystkim obrazy pożarów i wypadków drogowych z udziałem 

dzieci. Trudno dojechać do niektórych rejonów w naszej gminie. Ludzie ogrodzili swoje domy 
i zostawili wąskie i dziurawe drogi dojazdowe. Był pożar domu na Jaworzu w Harbutowicach. 
Naszym „starem” nie dało się tam dojechać, więc musieliśmy na furmance wywieźć pompę, 
węże itd. Na miejscu nie było możliwości gaszenia pożaru wodą, więc gasiliśmy gnojówką. 

Co decyduje o tym, że byłeś wybierany na różne strażackie stanowiska?
Koledzy mi ufają. Na szkoleniach i przez lata praktyki nabierałem doświadczenia,  

jak dobrze kierować akcjami. 

Jakie najważniejsze obowiązki ma naczelnik i zastępca prezesa OSP?
Ustalam skład i kieruję jednostką operacyjno-techniczną (JOT). Odpowiadam za termi-

nowe szkolenia, za ważność okresowych badań lekarskich i ubezpieczenia członków JOT. 
Organizuję i prowadzę - we współpracy z PSP i komendantem gminnym - strażackie szkolenia 
i ćwiczenia. Przygotowuję nasze drużyny do zawodów sportowo-pożarniczych. Dysponuję 
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sprzętem pożarniczym i nadzoruję jego prawidłową eksploatację. Prowadzę rejestr wyjazdów 
do akcji ratowniczo gaśniczych.

Jakie cechy charakteru powinien mieć strażak?
Musi być odważny, wytrwały, zdyscyplinowany i sprawny fizycznie, aby umiejętnie 

udzielać pomocy znajdującym się w potrzebie. Szanuje mienie powierzone jego opiece. 
Powinno cechować go koleżeństwo wobec starszych i młodszych kolegów. Musi dokładnie 
wykonywać rozkazy przełożonych. 

Dlaczego zawód strażaka cieszy się największym zaufaniem społecznym?
Tak jak koledzy czuję się potrzebny społeczeństwu. Na nas można liczyć, bo mamy wiele 

razy sprawdzoną gotowość bojową i zdecydowanie niesiemy pomoc potrzebującym. Stra-
żacki mundur zawsze budził zaufanie do człowieka, który go nosił. Nasza praca społeczna 
jest doceniana nie tylko przez władze samorządowe i związkowe, ale również przez 
zwykłych ludzi, którym pomogliśmy. 

Czego życzyłbyś sobie i innym strażakom?
Pragnę dalszego rozwoju sułkowskiej straży pożarnej, aby przychodzili do nas młodzi 

ludzie, którzy w swym życiu chcą kierować się przesłaniem pierwszego prezesa Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Bolesława Chomicza: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.
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Sztandar OSP Sułkowice
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Poczet sztandarowy 
Druhowie Józef Jędrzejowski, Jan Kania i Franciszek Mielecki przez blisko 45 lat tworzyli 

poczet sztandarowy OSP Sułkowice. To precedens w skali kraju. Uczestniczyli w uroczysto-
ściach kościelnych, państwowych, gminnych i związkowych. Byli aktywnymi członkami 
naszej jednostki. Mieli wiele odznaczeń za wzorową i odważną służbę. Prezydent Rzeczypo-
spolitej nadał im Srebrne Krzyże Zasługi. 

Józef Jędrzejowski 40 lat pracował w „Kuźni” na wydziale remontowym. Przez wiele 
kadencji pełnił w zarządzie straży funkcję sekretarza. Kiedy budowano strażnicę, swoim 
ciągnikiem przywoził drzewo z Bęczarki i kamień z Jasienicy. Zmarł w 2012 r.

Franciszek Mielecki całe życie także pracował w „Kuźni”, był murarzem. Na początku 
lat 90-tych stawiał strażnicę. Był członkiem zarządu i Komisji Rewizyjnej jednostki. Szkolił 
młodych strażaków. Zmarł w 2010 r.

O Janie Kani zob. w podrozdziale Druhowie seniorzy
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Sylwetki zasłużonych strażaków
Strażacką jednostkę tworzyło wiele pokoleń mieszkańców Sułkowic, którzy byli gotowi 

do poświęcenia się dla dobra drugiego człowieka. Współcześni sułkowscy strażacy czują się 
ich spadkobiercami. W poprzednim rozdziale na podstawie tekstów źródłowych wymie-
niłem nazwiska druhów i honorowych członków OSP Sułkowice. Moje rozmowy ze stra-
żackimi rodzinami pozwoliły na uzupełnienie materiału faktograficznego. Opisałem tylko 
niektórych wyróżniających się strażaków oraz seniorów, więc nie wszystkie rodziny będą 
usatysfakcjonowane. Być może w następnym wydaniu monografii (na 150-lecie?) inny autor 
uzupełni monografię.

Druh Jan Zadora (1911 - 1990)

Jan Zadora urodził w 1911 r. w Sułkowicach. Był rolni-
kiem i samoukiem stolarzem, cieślą. Prawie połowa domów 
w Sułkowicach miała lub jeszcze ma więźby przez niego 
zrobione. Zadorowie swoje dzieci wychowali po chrześci-
jańsku na pracowitych i uczciwych ludzi.

W latach 1932-1934 Jan rozpoczął służbę w Wojsku 
Polskim we Lwowie. Dostał awans na kaprala i został skiero-
wany do pilnowania granicy z ZSRR. Po mobilizacji w 1939 r. 
pilnował granicy na Śląsku. Już nad ranem w pierw-
szym dniu wojny polskie oddziały graniczne walcząc  
z Niemcami musiały się wycofywać na wschód. Jan Zadora po 

zakończeniu działań wojennych tułał się aż osiem miesięcy po polskich terenach zajętych 
przez sowietów. W Sułkowicach ktoś puścił plotkę, że nie żyje. Ksiądz nawet odprawił Mszę 
św. za jego duszę. Jakaż była radość żony i rodziny, kiedy wrócił do domu. 

W trudnych latach po II wojnie światowej Jan Zadora był członkiem OSP Sułkowice  
i należał do najbardziej aktywnych społeczników. 

Jego syn Józef wspomina: „Tata o straży ciągle myślał. Na dwa tygodnie przed świętami 
Bożego Narodzenia prawie go w domu nie było. Załatwiał zezwolenie na zabawę sylwestrową 
i kupno alkoholu, przygotowywał salę, kotyliony, a wszystko po to, żeby dochód z zabawy 
był przeznaczony w całości na strażacki sprzęt. Przecież komunistyczne władze nie dbały tak  
o strażaków jak obecne”. 

Syn Stanisław Zadora dodaje: „Przed Wielkanocą strażacy na rozkaz władz musieli oddać 
mundury, aby w nich nie trzymali warty przy Grobie Pana Jezusa. W czasach stalinowskich 
tatę we Wielki Czwartek zamykali do aresztu milicyjnego w Myślenicach, aby nie organizował 
warty w kościele. Wypuszczali go w Niedzielę Zmartwychwstania, a nawet później. Kilka dni 
przed aresztowaniem, którego się spodziewał, tata zwoływał zebranie druhów. Wyznaczał 
swego zastępcę i wyjaśniał, jak mają się zorganizować w Wielki Tydzień. Strażacy się nie bali 
i w kościele stali ze sztandarem i w mundurach. A mundury kupili za własne pieniądze. Po 
procesji Zmartwychwstania świętowali. Początkowo w stodole, później przez lata w starej 
karczmie, kiedy tam dostali pomieszczenie”. 

Józef: „Samochód dla straży pod koniec lat 50-tych tata (był wtedy naczelnikiem naszej 
straży) wylosował we Wrocławiu, gdzie pojechał z Janem Wawrzkiewiczem, kierowcą  
z «Kuźni».  W stolicy Dolnego Śląska stawiły się delegacje straży z całej Polski, ponieważ  
w dostawach z UNRRY znalazły się z demobilu wojskowego trzy samochody marki dodge 3/4, 
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zwanymi potocznie «doczkami». Komendant wojewódzki OSP nie widział innej możliwości 
rozdzielenia trzech samochodów między wielu chętnych jak tylko przez losowanie. Tata 
wyciągnął z czapki strażackiej szczęśliwy los”.

Stanisław: „Byłem wtedy mechanikiem motopompy w sułkowskiej straży. «Doczkę» 
przystosowaliśmy do potrzeb pożarnictwa. Służyła nam jeszcze przez długie lata”.

O budowie strażnicy i słowach naczelnika Jana Zadory: Dużo nie obiecuję, ale obiecuję 
własny dach nad głową już pisaliśmy. Wykonywał przy strażnicy niektóre prace, np. przy 
szalunku. Doglądał budowy, był tam w każdy dzień.

Druh Jan Zadora zmarł 23 lutego 1990 r. To jeden z najbardziej zasłużonych strażaków  
w historii Sułkowic. 

Druh Stanisław Ziembla (1912 - 2011)

  Stanisław Ziembla urodził się 28 kwietnia 1912 r.  
w Sułkowicach. Jego ojciec był kowalem, matka zajmowała 
się wychowywaniem dziewięciorga dzieci i pracowała na roli. 
Ojciec walczył na frontach I wojny światowej, z której wrócił 
schorowany. Stanisław po ukończeniu szkoły powszechnej  
i zawodowej w Sułkowicach oraz odbyciu praktyki w Krakowie 
rozpoczął działalność handlową artykułami żelaznymi. 

W latach 1934 –1936 odbył służbę wojskową w 26 Pułku 
Piechoty we Lwowie, a później w Brygadzie Korpusu Ochrony 
Pogranicza na Wołyniu dosłużył się stopnia kaprala. Po ukoń-
czeniu służby wojskowej, o której opowiadał z rozrzewnie-
niem i dumą, powrócił do handlu. Przed wojną odbył jeszcze 

ćwiczenia wojskowe w wadowickim 12 Pułku Piechoty. We wrześniu 1939 r. walczył z szere-
gach tego pułku od Pszczyny po Mielec.

Po powrocie z frontu nadal handlował, ale jak pisał „po cichu”, bo Niemcy tego zabronili. 
Włączył się w podziemną działalność patriotyczną. W czasie pacyfikacji Sułkowic (24 lipca 
1943 r.) wraz z ojcem i bratem został aresztowany i wywieziony do obozu w Płaszowie, skąd 
w następnym roku na wiosnę udało mu się uciec. Wrócił do Sułkowic i do konspiracji. W latach 
1945-1946 walczył na Śląsku w 44 pułku piechoty 13 Dywizji 2 Armii Wojska Polskiego.

W 1947 r. ożenił się i powrócił do handlu. Nękany kontrolami i tzw. domiarami (dodat-
kowymi podatkami) był zmuszony do zaprzestania prywatnej działalności. Musiał jednak  
z czegoś żyć, aby utrzymać rodzinę. Pracował więc w Spółdzielni Pracy „Kuźnia” (w czasach 
stalinowskich noszącej imię Jarosława Dąbrowskiego), a po październiku 1956 r. aż do emery-
tury w swym warsztacie ślusarsko-kowalskim.

Stanisławowi Ziembli zawsze zależało na pomocy innym. Już przed wojną należał do 
komitetu budowy naszego kościoła. Brał udział w pracach komitetu elektryfikacji. 

Był prezesem związku kombatantów. Zaangażował się w budowę Pomnika Ofiar Pacy-
fikacji, obelisku na Gościbi i umiejscowienie tablic pamiątkowych w naszej gminie. Został 
mianowany na stopień podporucznika rezerwy. 

W OSP Sułkowice w latach 50. pełnił funkcję skarbnika, a potem przez długie lata  
(do 1988 r.) był jej prezesem. Za jego kadencji wybudowano strażnicę. Był honorowym  
prezesem OSP. Odznaczono go wieloma medalami, m.in. złotym, srebrnym i brązowym  
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medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Napisał obszerne pamiętniki. Można w nich znaleźć 
dokładne informacje o życiu w Sułkowicach na przestrzeni kilku dziesięcioleci. Przez wiele 
lat głosił ogromnie ciekawe pogadanki patriotyczne dla dzieci i młodzieży w naszej gminie.  
W dniu ukończenia 99. roku życia otrzymał dyplom z błogosławieństwem Ojca Świętego 
Benedykta XVI, które przekazał ks. proboszcz Stanisław Jaśkowiec. Zmarł po krótkiej chorobie  
16 października 2011 r. Jego pogrzeb odbył się 19 października. We Mszy św. oraz w kondukcie 
żałobnym uczestniczyła rodzina, przyjaciele, sąsiedzi. żegnali swojego honorowego prezesa 
sułkowscy strażacy, którzy nieśli trumnę. Nie zabrakło kilku kombatantów ze swoim sztan-
darem oraz pocztów sztandarowych miejscowych straży, OSP Harbutowice i OSP Rudnik. 

 Druh Jan Latoń (1922 – 2000)
 
Jan Latoń ukończył szkołę zawodową w rodzinnych 

Sułkowicach i zdobył zawód ślusarza. Pracował w gospo- 
darstwie z ojcem Romanem, wieloletnim skarbnikiem naszej 
straży. Polubił pracę rolnika. Ukończył kurs inseminatora  
i dał się poznać jako dobry specjalista. 

Podczas wojny wraz z innymi sułkowianami przymu-
sowo pracował w Stalowej Woli. Z Władysławem Strękiem 
udało się im uciec z tych robót. Nocami wędrowali do Sułkowic 
bocznymi drogami. Latoń pomagał partyzantom. Woził im 
żywność, jadąc końmi do pola czy to w stronę Gościbi, czy do 
Grobów. Pewnego razu w porę zauważył niemiecką obławę  
i zdołał uciec do lasu koło Jastrzębi.

Jan Latoń przez całe życie pomagał rolnikom. Pierwszy w Sułkowicach prowadził 
specjalistyczne gospodarstwo. Wprowadzał pod dozorem agronoma nowe odmiany roślin. 
Kochał ziemię. Nawet w niedzielę po mszy szedł w pole oglądać plony. Jego dom był otwarty 
dla każdego, kto się przyszedł poradzić lub po prostu porozmawiać. Doradzał, zachęcał do 
uprawy według nowych metod. Rolnicy się na nim wzorowali. Działał również społecznie  
w radzie gminy. 

W OSP przez dziesiątki lat był skarbnikiem. Wówczas często zebrania zarządu organi-
zował w swym gościnnym domu. Strażacy po wojnie korzystali z jego zaprzęgu konnego. Brał 
udział w niezliczonych akcjach strażackich. Podczas powodzi wraz z druhami pomagał przy 
umacnianiu brzegów rzeki, np. przy budowaniu muru naprzeciwko domu Ferdynanda Kosto-
wala na zakręcie. 
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Druh Jan Sroka (1937 - 2009)
 
Jan Sroka urodził się 8 lipca 1937 r. w Sułkowicach.  

Po ukończeniu szkoły podstawowej zatrudnił się w kuźni 
Karola Koźlaka. 

W 1953 r. na 3 lata wyjechał do pracy w kopalni „Boże 
Dary” w Mikołowie. Wrócił do Sułkowic i przez 33 lata 
pracował jako ślusarz w „Cepelii”. Głównym jego zajęciem 
była jednak praca na roli. Swe gospodarstwo prowadził tak, 
że stanowił dla innych rolników wzór. Korzystał z rad druha 
Jana Latonia i starał się wprowadzać nowe sposoby uprawy 
roli. Jego syn Stanisław - tak samo jak ojciec - jest wzorowym 
strażakiem i bardzo pracowitym człowiekiem. Oprócz pracy  
w prywatnej firmie pracuje we własnym gospodarstwie 

rolnym. Podtrzymuje więc rodzinną tradycję. W straży byli też jego bracia i wujek Stanisław.
Jan Sroka do OSP Sułkowice wstąpił w roku 1961 i już w 1964 został naczelnikiem 

tej jednostki. Całe życie poświęcił straży pożarnej. Aktywnie uczestniczył w działaniach 
bojowych, jak również udzielał się w uroczystościach państwowych i kościelnych. Od 1999 
do 2006 był komendantem gminnym OSP. Troszczył się o pozostałe jednostki OSP i zawsze 
służył pomocą strażakom. 

Jan Sroka pozostał w pamięci wielu druhów.  Był wzorowym strażakiem, powszechnie 
lubianym za skromność i pogodne usposobienie. 

od lewej: Stefan Kurek, Jan Sroka, Jan Latoń, Władysława Kołodziejczyk, Jan Magiera, Jan Hodurek, 
Tadeusz Gierat
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Druhowie seniorzy
O każdym z druhów seniorów można by pisać wiele dobrego. Kierują się najważniejszym 

przykazaniem religijnym: „Kochaj bliźniego swego jak siebie samego”. Cenią sobie dyplomy, 
odznaki i medale, którymi ich odznaczono. Powtarzają jednak, że te wyróżnienia nie są dla 
nich najważniejsze – najistotniejsza jest pomoc człowiekowi dotkniętemu przez żywioł. 
Opuściłem więc powtarzające się przy każdej sylwetce wykazy odznaczeń i wyróżnień.

Druh Władysław Stokłosa (1928 - 2018)
 
Urodził się w Sułkowicach. Od 11. roku życia pracował w 

kuźni swego ojca Józefa. W latach 1949-1952 odbywał służbę 
wojskową w Lublinie (do przysięgi), następnie w Warszawie 
ukończył półroczną szkołę podkuwaczy koni. Był instruk-
torem podkuwaczy we Włodawie i ponownie w Lublinie. Po 
powrocie z wojska przez rok pracował w „Kuźni”, jednak całe 
swoje zawodowe życie związał z „Cepelią” w Sułkowicach.

Druh Władysław opowiadał naszą piękną gwarą: „Do 
strazy się nie zapisywołem. Po prostu naczelnik Michał Kozik 
przysedł do nase kuźni i rozkazał: Bedzies stoł przy Grobie Pana 
Jezusa w kościele, od Wielkiego Piątku do Wielkiej Niedzieli. Dom 

ci swój mundur. Strażacko bluza wisiała na mnie, bo Kozik był gruby, a jo chudy. Po wojsku, 
juz za Michała Matuszewskiego, tyz stołem przy Grobie Pana Jezusa. Nie brołem udziału  
w akcjach, ale jakoś się wciągnąłem do straży, tym bardzi, bo strażokami byli juz moi 
wujkowie: Andrzej, Jan i Wojciech Profice. Kie syrena zawyła abo Michoł Mielecki zatrąbił na 
zbiórkę, to dupnąnem robotą i się leciało. Popatrzyłem ino na obroz Matki Boskiej Harbutow-
skiej, który do dziś mom zawiesony na ścianie”. 

Wspominał, że ćwiczenia mieli w każdą niedzielę po południu, aby dobrze wykonywać 
obowiązki strażackie. Kto był silniejszy, to dostawał cięższe zadania. Podkreślał z mocą: 
„Musi być dobro organizacja, a nie kazdy swoje. Strażak musi być pewny siebie, pewny swej 
wartości. Musi wiedzieć, ka idzie i co mu grozi od ognia i wody”.

Szczególnie zapamiętał kilka pożarów. Kiedy wraz z Tadeuszem Gieratem, Władysławem 
Bielą i Janem Sroką byli na strażackim kursie w Bochni, brali udział w gaszeniu pożaru aż 13 
stodół w Gruszowie. Złapano podpalacza, którym okazał się… strażak. 

Inne pożary powstawały od pioruna, jak na przykład u Latonia (Pawloka) czy Jończyka na 
Malikówce. Bardzo groźne dla życia i dobytku ludzi były powodzie, również ta przedwojenna. 
Chłopcy budowali tzw. bełki na rzece, tamy, które nierzadko powodowały zatopienia okolicy.

Władysław Stokłosa był rekordzistą wśród strażaków, gdyż w ponad 65-letniej służbie 
doczekał się wielu wyróżnień, dyplomów i medali.

Zmarł 8 lutego 2018 r. W kondukcie żałobnym obok bliskich zmarłego szło bardzo dużo 
ludzi nie tylko z Węgier, gdzie mieszkał (Węgry to najstarsza część Sułkowic – przyp. B).  
Z żalem żegnali go druhowie. Jeden z nich powiedział: „Gdy ktoś z góry Sułkowic umrze, to za 
trumną zawsze idzie cały tłum ludzi i wszyscy głośno śpiewają, i się modlą”.
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Druh Józef Godzik
 
Urodził się w 1940 r. w Sułkowicach. Jest ślusarzem.  

W latach 1963-1993 pracował w „Kuźni”.
Do straży zapisał się po ukończeniu służby wojskowej  

w Karpackiej Brygadzie WOP. Namówił go ojciec, który należał 
do OSP, zresztą tak jak dziadek. Od dzieciństwa podobały 
mu się przemarsze strażaków z naczelnikiem i orkiestrą na 
czele. Ukończył m.in. kurs w Wieliczce oraz różnego rodzaju 
szkolenia.

Ponieważ mieszka blisko strażnicy, brał udział w bardzo 
wielu akcjach. Szczególnie zapamiętał pożar w Krzywaczce, 
który spowodowały pozostawione bez opieki dzieci. Na 

szczęście uratowała je ich krewna i zabrała do swego domu. Pamięta rozpacz matki rwącej 
sobie włosy z głowy, bo przypuszczała, że dzieci zginęły. Jakaż była jej radość, kiedy się 
dowiedziała, że są całe i zdrowe.

Józef Godzik od dziesięcioleci zawsze maszeruje w strażackiej delegacji, składającej 
wiązanki kwiatów pod pomnikiem w rynku podczas uroczystości państwowych i lokalnych. 

Druh Jan Kania
 
Urodził się w 1941 r. w Sułkowicach. W latach 1959-1990 

pracował w „Kuźni” jako ślusarz.
Do straży wstąpił w roku 1963 i został kierowcą jednostki. 

Przeszło 40 lat był w poczcie sztandarowym OSP Sułkowice. 
W strażacką służbę wciągnął go naczelnik Jan Zadora, 

który przyszedł do jego domu i polecił, by jechał „dodżką”. 
„Starszych słuchali młodzi, tak nas nauczono w domu” – 
mówi Jan Kania. „Do straży należał wujek Stefan Kurek. 
Najpierw nie miałem munduru, hełmu, więc pożyczałem je 
od komendanta Michała Matuszewskiego, aby np. trzymać 
wartę przy grobie Pana Jezusa w naszym kościele”.

Jan Kania przez 50 lat ratował ludzkie życie i mienie. Szczególnie zapamiętał pożary  
w zimie, kiedy nawet woda w wężach zamarzała. Tak było na przykład w pożarze na Węgrach. 
Obsługiwał motopompę, ponieważ przeszedł tygodniowe szkolenie w Wieliczce. Jak wspo-
mniano, był także strażackim kierowcą i jeździł później starem oraz żukiem. Ukończył 
również kurs III stopnia na naczelników. Brał udział w zawodach strażackich, a kilka lat temu 
startował w rywalizacji oldbojów w Sieprawiu.

„Niesienie pomocy innym to najważniejsza powinność każdego strażaka. Musisz być 
odważny i odpowiedzialny” – stwierdza Jan Kania.



116

POD PATRONATEM ŚW. FLORIANA

Druh Adam Sroka
 
Urodził się w 1944 r. w Sułkowicach. Jest technikiem 

mechanikiem. Ukończył Technikum Budowy Silników we 
Wrocławiu. 

W latach 1963-1968 pracował w Spółdzielni Zaopa-
trzenia i Zbytu w Myślenicach, a przez następne cztery lata  
w PKS Kraków był mechanikiem. Od 1972 r. był w „Kuźni” 
najpierw mechanikiem, a później przez 16 lat pracował  
w dziale zaopatrzenia.

Do OSP należy od 1964 r. Komendantem straży był jego 
ojciec Adam, wujek Stanisław Garbień piastował funkcję 
naczelnika, zaś dziadek Jan Profic był pomocnikiem kapel-
mistrza orkiestry strażackiej. Adam Sroka ukończył dwuty-

godniowy kurs operatora motopompy oraz kurs księgowości, który mu się przydał zwłaszcza 
w okresie, kiedy był skarbnikiem jednostki. Przez wiele kadencji przewodniczył Komisji 
Rewizyjnej OSP.

Wspomina pożary, kiedy wraz z druhami ratował życie i dobytek ludzi. W jednym tylko 
roku wyjeżdżał do 28 pożarów. Przykładowo pożar zabudowań sąsiada Latonia wybuchł 
w nocy. Teren oświetlał silny reflektor, więc mogli ze szopy wynieść wszystkie maszyny. 
Równie groźne pożary były na Węgrach, zwłaszcza w zimie, kiedy woda zamarzała w wężach. 
Kiedy zapaliła się wędzarnia u Kani w Harbutowicach, to tak umiejętnie ją gasili, żeby się nie 
spaliła wędzona kiełbasa.

Adam Sroka uważa, że oprócz dyscypliny i ofiarności każdego strażaka powinna cechować 
schludność w umundurowaniu i dbałość o sprzęt. 

Druh Jan Osiecki
 
Urodził się w 1945 r. w Sułkowicach. Po ukoń-

czeniu ZSZ w Sułkowicach kilka lat pracował w Bielsku  
i Andrychowie, ale całe zawodowe życie związał z „Kuźnią”. 
Służbę wojskową odbył w jednostce WOP.

Już w rodzinnym domu poznał, co znaczy strażacka 
służba, bowiem do straży należeli jego dziadek Franciszek 
i ojciec Jan. Druh Jan Osiecki do OSP należy 55 lat. Pamięta 
wiele strażackich wyjazdów do akcji. Kiedy paliły się trawy 
w „Grobach”, pobiegł tam i zaczął gasić pożar. Kilka minut 
później przyjechali koledzy strażacy.

Słusznie twierdzi, że dobrego strażaka muszą cechować 
podstawowe zalety, takie jak głęboka wiara i miłość do Boga, 

uczciwość w postępowaniu, poczucie sprawiedliwości, odwaga i męstwo.
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Druh Tadeusz Jędrzejowski
 
Urodził się w 1945 r. w Sułkowicach. Po ukończeniu ZSZ 

w Sułkowicach z wielu kolegami rocznikowymi pracował  
w Zakładach Chemicznych w Oświęcimiu. Kilku kolegów już 
zostało w tym mieście i założyło rodziny. Tadeusz musiał 
odbyć służbę wojskową. W latach 1964-66 był żołnierzem 
WOP w Krośnie Odrzańskim i potem w Gołubiu. Po wojsku 
w „Kuźni” był ślusarzem, a kilka lat przed emeryturą kraja-
czem metalu.

Do OSP wstąpił w 1966 r. Po prostu chciał pomagać 
innym. W pamięci utkwiło mu kilka drastycznych pożarów, 
w których ginęli ludzie. Wspominał: „Kiedy wracaliśmy  
z Mogilan, gdzie palił się kościół, musieliśmy gasić kolejne 

pożary chałup w Gaju i w Izdebniku. Dawniej często wyjeżdżaliśmy do pożarów. Przykła-
dowo w Biertowicach po raz pierwszy w życiu widziałem jak w fundamencie palił się cement!  
A w Jasienicy, kiedy gasiliśmy palącą się chałupę, usłyszeliśmy jakby strzały dochodzące ze 
strychu. Okazało się, że to konserwy „strzelały”. Jak wiadomo, konserwy pod koniec pano-
wania Gierka i w latach 80-tych były rarytasem i stojący pod sklepami, jeśli mieli szczęście, 
kupowali je na zapas. Było także kilka pożarów spowodowanych przez podpalacza. Znaleź-
liśmy go siedzącego na lipie. Uśmiechał się, patrząc na pożar. Był to jakiś głupek”.

„Trzymamy się razem, jesteśmy kolegami, cieszę się, że należę do straży” – powiedział 
na zakończenie naszej rozmowy Tadeusz Jędrzejowski. 

Druh Józef Ziemianin
 
Urodził się w 1947 r. w Sułkowicach, z zawodu ślusarz 

spawacz, pracował m.in. w „Gromadzie” – oddział Sułkowice.
Już w dzieciństwie marzył o zostaniu strażakiem: „Mój 

wujek Józef Kurzyniec i sąsiad Józef Biela byli strażakami. 
Widziałem ich zaangażowanie. W szkole zawodowej nale-
żałem do Ligi Obrony Kraju, będącej pod opieką OSP. Braliśmy 
udział w różnych zawodach sprawnościowych, nawet moto-
rowych, na Gościbi i w Myślenicach. Mieliśmy swoją świetlicę 
u Stanisława Mieleckiego (w tzw. piekarni u Sroki za Kagan-
kową Doliną), gdzie mogliśmy dobrze spędzać wolny od pracy 
i nauki czas. Dodam, że krzesła i stoły dali nam strażacy.  
W polach na zachód od Malikówki była strzelnica, gdzie  

w niedzielne popołudnia sprawdzaliśmy swoje umiejętności strzeleckie”.
Po ukończeniu zawodówki został już formalnie strażakiem. Na sygnał syreny zwalniał się 

z pracy i pędził co tchu z „Dziołku” ku strażnicy. Często był tam pierwszy. Kiedy po południu 
pracował w polu, na dźwięk syreny rzucał wszystko i pędził na zbiórkę. A kiedy po cało-
dziennej pracy znów był alarm, mimo zmęczenia śpieszył innym na ratunek. Miał poczucie, 
że warto pomagać innym.

Szczególnie zapamiętał sytuację, która zagrażała jego życiu: „Palił się dom Berneckiego 
(„Radońcyka”). Kiedy wraz z Janem Hodurkiem weszliśmy do sieni, zawaliła się powała 
i nas przygniotła. Słyszeliśmy, jak ludzie krzyczeli: „Zostali tam strażaki!” Na szczęście 
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koledzy nas uratowali. Mnie bardziej poszkodowanego zawieźli do szpitala w Myślenicach,  
ale niedługo mnie tam trzymali”.

Mówi, że najtragiczniejsze są takie pożary, w których giną ludzie, np. w Krzywaczce pod 
Bukowiną, w Harbutowicach na Jaworzu i kilku pożarach w Sułkowicach. Bardzo trudne były 
też akcje podczas powodzi. Pamięta również pożary stodół: „Stodoły paliły się u Jończyka 
przed południem, wieczorem tego samego dnia u Zawady a nazajutrz rano u Ziembli.  
Na pewno ktoś je podpalił. Było to wtedy, kiedy chodziłem do szkoły zawodowej. Profesor 
Henryk Osiecki przez trzy dni zwalniał nas z zajęć, byśmy pełnili wartę w tej górnej części 
Sułkowic. Podpalenia już się nie powtórzyły, choć sprawcy nie znaleziono. Podobno ktoś go 
widział uciekającego w stronę Grobów”.

Strażacka służba jest dla Józefa Ziemianina bezinteresowną pomocą i powinnością wobec 
ludzi w każdej sytuacji. Mimo że lat mu przybyło, nadal bierze udział w niektórych akcjach. 
Tak jak inni sułkowscy strażacy, jadąc do pożaru, zwraca się w myślach do Stwórcy: „Boże, 
pomóż”.

 Druh Józef Piechota
 
Urodził się w 1950 r. w Rudniku. Jest ślusarzem. W latach 

1972-2010 pracował w „Kuźni”. 
Do wstąpienia w strażackie szeregi zachęcił go ojciec, 

który był strażakiem w Rudniku. Odbył różne szkolenia, 
m.in. w Myślenicach nauczył się obsługiwać motopompę. 
Kiedy tylko praca zawodowa mu pozwalała, brał udział  
w wielu strażackich akcjach, często niebezpiecznych jak 
np. przy powodziach. Cztery razy startował w powiatowych 
zawodach oldbojów.

Józef Piechota mówi, że w straży nauczył się dyscypliny, 
odpowiedzialności za innych, koleżeństwa i przyjaźni.

 
Druh Tadeusz Skowronek
 
Urodził się w 1950 r. w Myślenicach. Z wykształcenia 

jest mechanikiem kierowcą oraz spawaczem. 40 lat był 
kierowcą w Krakowskim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych  
w Jaworniku.

Do OSP Sułkowice zapisał się w roku 1973, ponieważ 
potrzebowali kierowcy. Namówił go teść Józef Król, zasłu-
żony strażak. żona Tadeusza Skowronka przez wiele lat 
była gospodarzem strażnicy. W tej pracy pomagała jej córka 
Monika. Syn Krzysztof też należał do naszej straży, ale 
obecnie jest kierowcą OSP w Trzemeśni, gdzie mieszka wraz 
z żoną i dziećmi, natomiast córka Katarzyna, jej mąż Marcin 
Łukasiewicz i wnuk Bartek są strażakami OSP Lanckorona. 

Tadeusz Skowronek ukończył kursy I i II stopnia mechanika motopompy. Kilkadziesiąt 
lat był kierowcą straży i nie brał za tę pracę żadnego wynagrodzenia. Przez 15 lat z ochotą 
prowadził Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Systematycznie, raz w tygodniu, chłopcy 
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ćwiczyli np. do zawodów pożarniczych, w których wiele razy zajmowali czołowe miejsca.  
Z tej młodzieżówki wywodzi się aktualnie 10 strażaków. To go bardzo cieszy.

Pamięta wiele wyjazdowych akcji, jak np. pożar poddasza szkoły podstawowej. Zapaliły 
się trociny ocieplające podsiębitkę. Było bardzo dużo dymu. Ten pożar gasili od czwartej po 
południu do ósmej rano dnia następnego. Stresujące są wyjazdy do wypadków drogowych. 
Wówczas niektórym strażakom ręce się trzęsą. Groźne są spowodowane przez głupotę ludzką 
pożary traw. W jednej z akcji wynieśli z płonącego domu chłopca, którego wkrótce wzięło 
pogotowie. Przybiegła z pola matka tego dziecka i pierwsze jej słowa zaskoczyły strażaków. 
Nie zapytała bowiem o zdrowie syna, lecz o rzeczy i pieniądze, które wyniesiono z palącego 
domu i zabezpieczono.

Druh Adam Zawada
 
Urodził się w 1950 r. w Sułkowicach. Zdobył zawód 

ślusarza w ZSZ Sułkowice. Pracował w „Kuźni” i w „Naftobu-
dowie” Kraków. Mieszkał niedaleko strażnicy i w dzieciństwie 
patrzył na strażaków wyjeżdżających do akcji. Niektórzy, 
np. Garbień, Jędrzejowski, (Mikołajcyk), Sroka (Podwójcik), 
przychodzili do jego ojca i rozmawiali o strażackiej służbie. 
Nic więc dziwnego, że Adam od dziecka chciał zostać straża-
kiem. W szkole zawodowej należał do Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej, skąd wraz z kolegami przeszedł do OSP Sułko-
wice za czasów naczelnika Stanisława Garbienia. Obowiąz-
kowo wówczas trzeba było ukończyć różne szkolenia i kursy  
(m.in. w Wieliczce kurs naczelników) i po ich zdaniu zosta-

wało się dobrze wyszkolonym strażakiem.
Brał udział w bardzo licznych akcjach. Bez zastanowienia biegł ku strażnicy, kiedy ogło-

szono alarm. Nie wyobrażał sobie, żeby nie iść ratować życia i mienia drugiego człowieka.  
W wykazach wyjazdów do roku 2009 jego nazwisko widnieje prawie przy każdej akcji. Utkwiły 
mu w pamięci pożary oraz akcje powodziowe, podczas których strażakom groziło duże 
niebezpieczeństwo. W pożarze domu w Harbutowicach ledwo uszli z życiem, kiedy zawalił 
się balkon. 

Adam Zawada przez pewien czas był w zarządzie OSP, lecz musiał zrezygnować z tej 
funkcji, ponieważ „Naftobudowa” delegowała go do pracy za granicę.

Strażacka służba nauczyła go przede wszystkim umiejętności pomocy ludziom  
w nieszczęściu. W strażackich szeregach znalazł wielu kolegów, przyjaciół na całe życie. 
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Druh Józef Śmiłek
 
Urodził się w 1951 r. w Sułkowicach. Po ukończeniu 

szkoły zawodowej w 1968 r. rozpoczął pracę mecha-
nika w „Kuźni”. Po odbyciu dwuletniej służby wojskowej  
w warszawskiej jednostce lotniczej, gdzie był kierowcą, wrócił 
do „Kuźni”. Zatrudniono go w dziale zaopatrzenia. Jeździł 
po całej Polsce z wyrobami fabryki, która wtedy zatrudniała 
około 1300 pracowników. W latach 2010 - 2019 pracował  
w „Juco”.

Zawsze chciał należeć do straży, więc nikt go nie 
namawiał. Już jako 10-latek widział pożary w sąsiedztwie  
i sprawne akcje gaśnicze. Zapamiętał zwłaszcza pożary 
zabudowań u Jończyka i Berneckiego oraz warsztatu prezesa 

Stanisława Ziembli. Oglądał też zawody pożarnicze i strażaków na różnych uroczystościach.
Do OSP wstąpił w 1970 r. Został oczywiście kierowcą konserwatorem. Ukończył tygo-

dniowe szkolenia w Wieliczce na radiooperatora, naczelnika i mechanika motopompy. Przez 
kilka kadencji był członkiem zarządu OSP. Na uroczystości stuletniej rocznicy powstania 
naszej straży odebrał kluczyki do nowoczesnego jak na ówczesne czasy stara.

Uczestniczył w bardzo wielu akcjach gaśniczych. Wyjeżdżał strażackim autem w taki 
teren, gdzie inni nie mogli się dostać. W naszej gminie są to na przykład okolice Jaworza  
i Kozówki w Harbutowicach. Techniki jazdy nauczył się od porucznika pożarnictwa z Krakowa. 
Pojechali wraz z naczelnikiem Janem Sroką w stronę Kozówki. „Porucznik kazał mi wjechać 
do głębokiej fosy. Wjechałem i star niebezpiecznie się przechylił. Porucznik rozkazał: Daj 
wajchę na terenowe biegi, ten guzik przyciśnij, daj dwójkę! Wyjechałem sprawnie z rowu” – 
wspomina Józef Śmiłek i dodaje: „Z Bogusiem Koźlakiem pojechaliśmy stromą drogą polną 
do pożaru lasu na Suchej Górze. Kiedy wracaliśmy, wtedy dopiero zauważyliśmy bardzo 
blisko drogi duże urwisko. Musiałem wybrać inną powrotną trasę, ale trzeba było wyciąć kilka 
drzew, żeby przejechać do szosy. Takich akcji było więcej. Najgorzej było w zimie, bo woda  
w wężach zamarzała i mogła spowodować awarię motopompy. Brałem także udział w akcjach 
powodziowych”. W straży był nie tylko kierowcą, lecz także mechanikiem motopompy.

Józef Śmiłek jest skromnym człowiekiem, lubianym przez innych strażaków. Ceni 
sobie ich przyjaźń i solidarność. Razem z Józefem Zadorą przez kilkadziesiąt lat prowadzili 
sułkowską pielgrzymkę na sierpniowych Dróżkach w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

Druh Stanisław Biela
 
Urodził się w 1952 r. w Sułkowicach. Ukończył szkołę 

zawodową i zdobył zawód ślusarza. Przez 41 lat pracował 
kolejno w „Kuźni”, Zbiorczej Szkole Gminnej, „Cepelii”  
i British American Tabaco Polska.

W strażackie szeregi wstąpił wraz z kolegami już  
w szkole zawodowej, gdzie prof. Henryk Osiecki założył 
drużynę młodzieżową. W OSP Sułkowice pełnił nastę-
pujące funkcje: kronikarz, skarbnik, zastępca przewod-
niczącego Komisji Rewizyjnej. Wielokrotnie startował  
w zawodach i brał udział w manewrach i ćwiczeniach 
pożarniczych. 
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Uczestniczył w ratowaniu dobytku mieszkańców Sułkowic podczas powodzi. Brał 
udział w wielu akcjach, z których szczególnie zapamiętał pożar garażu niedaleko strażnicy.  
W wyniku poparzenia zmarło w nim dwóch ludzi. W pamięci utkwił mu również pożar przy 
ul. Partyzantów. Tam także zginął człowiek. Z innych akcji wymienił wyjazd do pożaru biur 
nad restauracją „Myśleniczanka” w Myślenicach oraz na Jaworzu w Harbutowicach, gdzie 
strażacy musieli sprzęt i pompę zwozić na wozach konnych. Bardzo trudny był też pożar lasu 
w paśmie Dalina. Mówi, że strażacka służba nauczyła go przede wszystkim pokory. Widział 
bowiem wiele nieszczęść i uważa, że tragedia może dotknąć każdego. 

 Druh Tomasz Stręk
 
Urodził się w 1953 r. w Sułkowicach. W szkole zawo-

dowej na Zielonej zdobył zawód ślusarza mechanika. Służbę 
wojskową rozpoczął w szkole podoficerskiej w Kłodzku, skąd 
po pół roku skierowano go do Wyższej Szkoły Oficerskiej 
Wojsk Pancernych w Poznaniu. Był kapralem instruktorem, 
etatowym kierowcą czołgowym. Po odbyciu służby wojskowej 
przez 20 lat pracował w „Kuźni” na wtryskarce a potem był 
mechanikiem wózków spalinowych. O roku 1992 prowadzi 
własną działalność gospodarczą – usługi cmentarne.

Formalnie do straży zapisał się w 2000 r., ale wcześniej 
pomagał przy remontach samochodów i sprzętu strażac-
kiego. Mówi, że od najmłodszych lat chciał zostać strażakiem. 

Barwnie opowiada o wielu akcjach, np. o wypadkach drogowych na drogach naszej gminy 
oraz pożarach spowodowanych najczęściej ludzką lekkomyślnością.

Słusznie twierdzi, że w straży ma rządzić jeden a nie dziesięciu. Każdy strażak musi 
słuchać rozkazów, musi być dyscyplina.

 

Druh Stanisław Latoń
 
Urodził się w 1956 r. w Sułkowicach. Jest mechanikiem 

maszyn rolniczych. Przepracował 25 lat w „Kuźni”, skąd 
był wysyłany na prace zagraniczne do Niemiec i na Węgry.  
Na następne 8 lat został zatrudniony w firmie „Stanley” 
Sułkowice. 10 lat temu założył własną firmę, zajmującą się 
gospodarką leśną; jako jeden z nielicznych w Sułkowicach 
prowadzi również gospodarstwo rolne.

Jego dziadek Roman Latoń i ojciec Jan także należeli do 
straży. Stanisław poszedł w ich ślady i w OSP był formalnie od 
15 roku życia. Jego dom rodzinny stoi zaraz koło remizy.

W latach 50. i 60. w Sułkowicach zaledwie w kilku domach 
były telefony, miała go także rodzina Latoniów. Aparat stał 

przy łóżku młodego Staszka. Kiedy więc usłyszał w telefonie, że trzeba ogłosić alarm, biegł 
do strażnicy, by uruchomić syrenę. Strażacy oczywiście nie wiedzieli o rodzaju alarmów, 
niektóre były nawet ćwiczeniowe. Przyjeżdżali na rowerach, gnali na złamanie karku, by się 
dowiedzieć, że to tylko sprawdzenie, jak długo się zbierają. Zdenerwowani odchodzili np. pod 
„Wawrzka”. Większość jednak powracała do swych zajęć na polach albo w warsztatach.
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Stanisław Latoń brał udział w licznych ćwiczeniach strażackich, m.in. w powia-
towych we Wiśniowej. W pamięci utkwiło mu wiele akcji pożarniczych. Wspomina np. 
pożar poddasza szkoły podstawowej w Sułkowicach. W Bęczarce paliła się chałupa. Nasi 
strażacy z niedowierzaniem zauważyli, że niedaleko od pożaru pewni mieszkańcy tej 
wsi nie przyszli pomagać gasić, lecz zajmowali się swoją pracą przy cyrkularce. Pożar 
ich nie obchodził, mimo że na pewno słyszeli płacz matki, która myślała, że spaliły się jej 
dzieci. Na szczęście dzieci się uratowały. W Jasienicy nasi strażacy byli o krok od tragedii, 
kiedy z pożaru chałupy chcieli wynieść sprzęt i spadli ze strychu. Uratowali ich koledzy.  
W innym pożarze chałupy i dwóch stodół na górze w Borzęcie do palącego się lepiku przykleił 
się chłop. Chciał ratować swój dobytek. Z ciężkimi obrażeniami znalazł się w szpitalu. 

Druh Władysław Profic
 
Urodził się w 1958 r. w Sułkowicach. Po ukończeniu szkoły 

zawodowej do roku 1982 pracował w krakowskim „Budo-
stalu” jako operator dźwigu, z dwuletnią przerwą na służbę 
wojskową. W latach 1986-2000 był zatrudniony w „Kuźni”. 
Obecnie pracuje w prywatnej firmie budowlanej. 

Wzorowa służba strażacka jego wujka Jana Profica była 
najważniejszym powodem wstąpienia Władysława do OSP  
w roku 1984. W jednostce był kierowcą. Sumiennie i z poczu-
ciem honoru spełniał przyjęte dobrowolnie przez siebie 
obowiązki. Uczestniczył w bardzo wielu strażackich akcjach, 
niosąc pomoc ludziom, których spotkało w życiu nieszczęście. 

Mówi: „Strażak to człowiek wyczulony na potrzeby 
ludzi, gotowy do poświęceń. Najważniejsza jest odpowiedzialność. Odpowiadamy nie tylko za 
siebie, ale i za osoby, którym niesiemy pomoc”.

Druh Tadeusz Sroka
 
Urodził się w 1958 r. w Sułkowicach. Ukończył szkołę 

zawodową na Zielonej i zdobył zawód ślusarza narzędzio-
wego. Służbę wojskową odsłużył w Lublinie i w Skarżysku 
Kamiennej. Całe życie zawodowe związał z „Kuźnią”. Był 
kowalem matrycowym. W roku 2018 przeszedł na emery-
turę. Ma trzech synów, z których najmłodszy Bogdan jest 
strażakiem. 

Znając takich uczciwych ludzi, wzorowych strażaków,  
jak Jan Sroka, Franciszek Mielecki, Józef Jędrzejowski i inni, 
w 1978 r. wstąpił do OSP Sułkowice.  Brał udział w zabez-
pieczeniu trasy papieskiego orszaku w Krakowie i Kalwarii 
Zebrzydowskiej. Szczególnie pamięta pożar przy ul. Staro-

wiejskiej, gdzie akcja gaśnicza trwała aż do czwartej rano. Startował w kilku zawodach spor-
towo-pożarniczych. Tak jak inni koledzy z kalendarzami strażackimi odwiedzał miesz-
kańców Sułkowic i - jak ze smutkiem stwierdza - nie zawsze były to miłe odwiedziny. 
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Druh Stanisław Wnęk
 
Urodził się w 1960 r. w Sułkowicach. Uczył się Krakowie 

w szkole zawodowej i technikum elektrycznym. Służbę 
wojskową rozpoczął w szkole podoficerskiej w Grudziądzu, 
skąd skierowano go do służby zabezpieczenia lotów w 38 
Pułku Szkolno-Bojowym w Modlinie. Oczywiście odbył wiele 
lotów zwłaszcza na helikopterach. Przez 40 lat pracował  
w Zakładzie Energetycznym Kraków – posterunek w Myśle-
nicach. Energetycy są wzywani nie tylko do awarii trakcji 
elektrycznych, ale również do pożarów, aby odciąć prąd. 

Prezesi Jan Sroka i Tadeusz Gierat zachęcili go w 1979 r. 
do wstąpienia w strażackie szeregi. Ukończył kilka specja-
listycznych kursów strażackich. Brał udział w wielu akcjach 

nie tylko jako strażak, ale również jako pracownik energetyki. Wspomina m.in. pożar stodoły  
i stajni w rynku. Do tego pożaru pierwsi dobiegli z Józefem Jędrzejowskim, a po kilku 
minutach przybyli inni strażacy. Uratowali krowy, konia, trzodę chlewną, króliki i kury. Tak 
jak inni druhowie nie może spokojnie mówić o wypadkach drogowych i pożarach, w których 
giną ludzie.

 
Druh Bogusław Koźlak (1961 - 2017)
 
Urodził się w 1961 r. w Lanckoronie. Był mechanikiem-

-kierowcą pojazdów samochodowych. Przez 25 lat pracował 
w „Kuźni”.

Do sułkowskiej OSP wstąpił w roku 1984 i przez wiele 
lat był strażackim kierowcą. W najtrudniejszym terenie, np. 
w Harbutowicach i Rudniku, odważnie jechał do pożarów 
lasów i traw. Nie straszne mu były półtorametrowe miedze, 
„uwrocia”. Podczas powodzi w okolicy Głębca druhowie  
z innych straży krzyczeli: „Nie jedź, tam jest wyrwa na środku 
drogi!” Wspominał: „Włączyłem blokadę w naszym starze, 
przedni most i wyjechałem jak trza”. Tak jak inni, nasi strażacy 
przez dwie doby brali udział w akcji powodziowej w roku 2001.  

Bogusław Koźlak przynależność do strażackiej organizacji traktował jako wyróżnienie  
i chlubę.   
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Druh Tadeusz Sroka
 
Urodził się w 1964 r. w Sułkowicach. Zdobył zawód 

kowala i ślusarza w ZSZ na Zielonej. Początkowo zatrudnił 
się w sułkowskiej „Cepelii”, a po odbyciu służby wojskowej 
pracował w Krakowie („Budostal” i „Naftobudowa”). 

Od kilkunastu lat jest cieślą w firmie swego brata Zdzi-
sława. W latach szkolnych bardzo mu się podobały zawody 
strażackie. W 1981 r. wstąpił do straży i już sam mógł star-
tować w takich zawodach, a przede wszystkim wyjeżdżać do 
akcji. Słusznie twierdzi, że wiele pożarów powstaje wskutek 
lekkomyślności człowieka. Przykładowo kilka lat temu pożar 
domu w Biertowicach spowodowała właścicielka, która  
z zapaloną świeczką poszła na strych pełen słomy i siana. 

Strażacka służba nauczyła Tadeusza Srokę bezinteresownej pomocy ludziom, umiejęt-
ności pracy w zespole oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 

 

Druh Tadeusz Moskal
 
Urodził się w 1966 r. w Myślenicach. Szkołę podstawową 

ukończył w Sułkowicach, a zawodową o specjalności hydraulik 
w Nowej Hucie. W latach 1981-1989 pracował w krakowskich 
zakładach: „Budostal 8”, „Proins” i „Euromont”, a od roku 
1990 do dziś prywatnej firmie hydraulicznej. 

W 1981 r. Józef Śmiłek i Stanisław Kania poprosili go, 
by startował z nimi w zawodach pożarniczych. Zgodził się  
i wkrótce został strażakiem. W zawodach brał udział do  
1998 r. Kiedy wracali po zawodach w Sieprawiu, po drodze 
ugasili pożar stodoły w Krzywaczce. W płomieniach zginęło 
wówczas trzyletnie dziecko. Opowiada o ratowaniu ludzi i ich 
dobytku w czasie wielkich powodzi w 1997 i 2001 r. Oczywi-

ście wyjeżdżał do bardzo wielu innych akcji. Mieszka z rodziną w Sułkowicach, dość daleko 
od centrum. Dawniej po usłyszeniu syreny zrywał się nawet wśród nocy, choćby miał za sobą 
pracowity dzień, wsiadał na rower i pędził co tchu do strażnicy. 

Słusznie twierdzi, że każdy dobry strażak powinien zawsze być gotowy do niesienia 
pomocy innym. Powinna go cechować odwaga, męstwo, zdyscyplinowanie, sumienność, 
wytrwałość oraz umiejętność działania w trudnych warunkach wymagających napięcia 
wszystkich sił fizycznych i psychicznych.

Jednostka Operacyjno-Techniczna
Każdy strażak swoją działalność strażacką rozpoczyna od ukończenia szkolenia podsta-

wowego ratowników OSP i zdania egzaminu, aby mógł brać czynny udział w  akcjach.  
Po szkoleniach podstawowych, trwających aż 111 godzin, strażacy kończą na kursach inne 
szkolenia, organizowane przez PSP. Zarząd OSP do wykonywania zadań operacyjno-
-technicznych wyznacza druhów, którzy tworzą oddział ratowniczy, nazywany w statucie 
Jednostką Operacyjno-Techniczną (JOT). Należą do niego strażacy przed ukończeniem 65. 
roku życia. 
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Garbień Łukasz Francuziak Wojciech Jędrzejowski Krzysztof

Jędrzejowski Wiesław Jończyk Józef Jończyk Paweł

Kaczor Mariusz Kania Stanisław Kiebzak Michał
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Kiebzak Wiktor Klag Piotr Klus Jan

Klus Maciej Kuchta Krzysztof Kuchta Rafał

Kurek Rafał Latoń Szymon Obajtek Waldemar
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Płaszcz Robert Polak Michał Polewka Robert

Salus Andrzej Sitarz Sławomir Sroka Bogusław

Sroka Mirosław Sroka Ryszard Sroka Stanisław
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Stręk Dariusz

Zawada Piotr

Sztebel Łukasz Sztebel Mateusz

Światłoń Jakub

Stręk MichałSroka Tomasz
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Stan wyszkolenia druhów OSP Sułkowice 

Garbień Łukasz (jest w straży od 2004) – szkolenie podstawowe, szkolenie specjali-
styczne ratownictwa technicznego, szkolenie dowódców OSP, szkolenie przeciwpowodziowe 
i ratownictwa wodnego

 
Jędrzejowski Krzysztof (2010) – szkolenie podstawowe cz. I, szkolenie podstawowe 

cz. II, szkolenie specjalistyczne ratownictwa technicznego, kurs w zakresie kwalifikowanej 
pierwszej pomocy - uzyskanie tytułu ratownika, szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa  
i higieny pracy

 Jędrzejowski Wiesław (1984) – szkolenie podstawowe 
 
Jończyk Józef (1985) – szkolenie w zakresie technik uwalniania osób przy użyciu narzędzi 

hydraulicznych, szkolenie naczelników OSP, szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, kurs drwali operatorów pilarki spalinowej 

Jończyk Paweł (2017) – szkolenie podstawowe 
 
Kaczor Mariusz (1991) – szkolenie podstawowe cz. I, szkolenie podstawowe cz. II, szko-

lenie specjalistyczne ratownictwa technicznego
 
Kania Stanisław (1987) – szkolenie dowódców OSP, kurs drwali operatorów pilarki spali-

nowej, szkolenie specjalistyczne ratownictwa technicznego
 
Kiebzak Michał (2012) – szkolenie podstawowe, szkolenie kierowców-konserwatorów 

sprzętu ratowniczego, kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy - uzyskanie tytułu 
ratownika

 
Kiebzak Wiktor (2012) – szkolenie podstawowe cz. I, szkolenie podstawowe cz. II, szko-

lenie ratowników wysokościowych

Klag Piotr (2008) – szkolenie podstawowe cz. I, szkolenie podstawowe cz. II, szko-
lenie specjalistyczne ratownictwa technicznego, szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu 
ratowniczego, szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenie dowódców OSP

 
Klus Jan, funkcjonariusz PSP (2000) – szkolenie podstawowe cz. I, szkolenie podstawowe 

cz. II, szkolenie specjalistyczne ratownictwa technicznego, szkolenie przeciwpowodziowe  
i ratownictwa wodnego, kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy - uzyskanie tytułu 
ratownika, szkolenie doskonalące z zakresu współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratun-
kowym, szkolenie dowódców OSP, szkolenie naczelników OSP, szkolenie kierowców-kon-
serwatorów sprzętu ratowniczego, szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Klus Maciej (2008) – szkolenie podstawowe cz. I, szkolenie podstawowe cz. II, szkolenie 
specjalistyczne ratownictwa technicznego, szkolenie dowódców OSP, szkolenie naczelników 
OSP, kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy - uzyskanie tytułu ratownika, szko-
lenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego, szkolenie w dziedzinie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy
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 Kuchta Krzysztof, funkcjonariusz PSP (2006) – szkolenie podstawowe cz. I, szkolenie 
specjalistyczne ratownictwa technicznego, szkolenie dowódców OSP, szkolenie naczelników 
OSP, szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego, kurs drwali operatorów 
pilarki spalinowej, kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy - uzyskanie tytułu 
ratownika, szkolenie doskonalące z zakresu współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratun-
kowym, szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 
Kuchta Rafał (2007) – technik pożarnictwa, aspirant PSP – szkolenie podstawowe cz. I, 

szkolenie podstawowe cz. II, szkolenie specjalistyczne ratownictwa technicznego, szkolenie 
naczelników OSP, szkolenie przeciwpowodziowe i ratownictwa wodnego, kurs w zakresie 
kwalifikowanej pierwszej pomocy - uzyskanie tytułu ratownika, szkolenie w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenie doskonalące z zakresu współdziałania z Lotniczym 
Pogotowiem Ratunkowym

 
Kurek Rafał (2002) – szkolenie podstawowe cz. I, szkolenie podstawowe cz. II, szkolenie 

specjalistyczne ratownictwa technicznego, szkolenie dowódców OSP, szkolenie kierowców-
-konserwatorów sprzętu ratowniczego, szkolenie przeciwpowodziowe i ratownictwa wodnego, 
kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy - uzyskanie tytułu ratownika, szkolenie 
przeciwpowodziowe i ratownictwa wodnego, szkolenie naczelników OSP, szkolenie dosko-
nalące z zakresu współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, szkolenie w dzie-
dzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, certyfikat ze szkolenia z zakresu wykonywania oględzin 
rocznych oraz oględzin po każdym użyciu sprzętu pneumatycznego Sawa wraz z osprzętem

Latoń Szymon (2008) – szkolenie podstawowe cz. I, szkolenie podstawowe cz. II, szko-
lenie specjalistyczne ratownictwa technicznego, kurs drwali operatorów pilarki spalinowej, 
szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego, kurs w zakresie kwalifikowanej 
pierwszej pomocy - uzyskanie tytułu ratownika, szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa  
i higieny pracy, szkolenie dowódców OSP, kurs drwali operatorów pilarki spalinowej, szko-
lenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego

 
Obajtek Janusz (2000) – szkolenie podstawowe  

Obajtek Waldemar (1999) – szkolenie podstawowe  

Płaszcz Robert (1995) – szkolenie podstawowe  
 
Polak Michał (2008) – szkolenie podstawowe cz. I, szkolenie podstawowe cz. II, szko-

lenie specjalistyczne ratownictwa technicznego, szkolenie przeciwpowodziowe i ratownictwa 
wodnego, kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy - uzyskanie tytułu ratownika, 
szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 
Polewka Robert (2008) – szkolenie podstawowe cz. I, szkolenie podstawowe cz. II, szko-

lenie specjalistyczne ratownictwa technicznego, kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej 
pomocy - uzyskanie tytułu ratownika, szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 
Salus Andrzej (2008) – szkolenie podstawowe  
 
Sitarz Sławomir (2004) – szkolenie podstawowe cz. I, szkolenie podstawowe cz. II, 

szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego, szkolenie specjalistyczne 
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ratownictwa technicznego, kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy - uzyskanie 
tytułu ratownika, szkolenie doskonalące z zakresu współdziałania z Lotniczym Pogotowiem 
Ratunkowym, szkolenie dowódców OSP

 
Sroka Andrzej (2007) – szkolenie podstawowe, kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej 

pomocy - uzyskanie tytułu ratownika, szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Sroka Bogusław (2008) – szkolenie podstawowe cz. I, szkolenie podstawowe cz. II, szko-
lenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 
Sroka Mirosław (2000) – szkolenie podstawowe cz. I, szkolenie podstawowe cz. II, szko-

lenie specjalistyczne ratownictwa technicznego, certyfikat ze szkolenia z zakresu wykony-
wania oględzin rocznych oraz oględzin po każdym użyciu sprzętu pneumatycznego Sawa 
wraz z osprzętem, szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego

 
Sroka Ryszard (1988) – szkolenie dowódców OSP, szkolenie naczelników OSP, szkolenie 

komendantów gminnych OSP, kurs drwali operatorów pilarki spalinowej, szkolenie kierow-
ców-konserwatorów sprzętu ratowniczego, szkolenie w zakresie technik uwalniania osób 
przy użyciu narzędzi hydraulicznych, szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
certyfikat ze szkolenia z zakresu wykonywania oględzin rocznych oraz oględzin po każdym 
użyciu sprzętu pneumatycznego Sawa wraz z osprzętem, kurs drwali operatorów pilarki 
spalinowej

 
Sroka Stanisław (1985) – szkolenie podstawowe  
 
Sroka Tomasz (2000) – szkolenie szeregowych OSP
 
Stręk Dariusz (2003) – szkolenie szeregowych OSP
 
Stręk Michał (2003) – szkolenie podstawowe  

Sztebel Łukasz (2007) – szkolenie podstawowe, szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa 
i higieny pracy 

 
Sztebel Mateusz (2007) – szkolenie podstawowe cz. I, szkolenie podstawowe cz. II, 

szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
 
Światłoń Jakub (2012) – szkolenie podstawowe cz. I, szkolenie podstawowe cz. II, szko-

lenie specjalistyczne ratownictwa technicznego, kurs drwali operatorów pilarki spalinowej, 
kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy - uzyskanie tytułu ratownika, szkolenie 
dowódców OSP, szkolenie naczelników OSP, szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, kurs drwali operatorów pilarki spalinowej 

 
Zawada Piotr (2010) – szkolenie podstawowe  
 
Kierowcy: Jędrzejowski Krzysztof, Kuchta Krzysztof, Kurek Rafał, Latoń Szymon, Sitarz 

Sławomir, Sroka Mirosław, Światłoń Jakub 

W wykazie nie uwzględniono druhów seniorów.
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Sprzęt i tabor
Samochody ratowniczo-gaśnicze:
Lekki 2t. – 1 (z 2001 r.)
Średni 7,5t. – 1 (z 2013 r.)
Ciężki – 14t. (z 1979 r.)
Nazwy samochodów: Mercedes Atego 1329 AL; Mercedes 1932 AK; Lublin. 
Najstarszy wóz „Florian” jest nadal sprawny. 

Mercedes Atego 1329 AF to samochód o mocy 290 KM, waży z wyposażeniem, pełnymi 
zbiornikami oraz załogą prawie 16 ton. Wyposażony jest m.in. w napęd 4x4, autopompę  
o wydajności max. 2900 l/min z możliwością podawania piany, działko wodno-pianowe na 
dachu pojazdu, linię szybkiego natarcia o długości 60 m, pneumatyczny maszt oświetleniowy 
o wysokości 4,5 m i mocy 2000 W, instalację zraszaczową, drabinę, kamerę cofania, oświe-
tlenie ledowe skrytek i pola pracy, sprzęt ratowniczy, wyburzeniowy i hydrauliczny, zestaw 
ratownictwa medycznego R1. Służy do ratowania życia i zdrowia ludzi zwłaszcza przy wypad-
kach komunikacyjnych. 

Samochód specjalny:
Ponton na przyczepie – 1 

Motopompy:
Pożarnicze o wyd. M8/8 lub wyższej – 3
Szlamowe – 3
Pływające – 2

Pompy elektryczne:
Pompy elektryczne szlamowe – 1

Sprzęt ratowniczy jest to wyposażenie techniczne służące do ratowania i zabezpieczania 
osób, w tym ratowników, zwierząt, środowiska i mienia, których życie lub stan techniczny 
jest zagrożony w wyniku pożaru, katastrofy lub innego nagłego, losowego, nieprzewidzia-
nego zdarzenia.
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Sprzęt ochronny dróg oddechowych:
Czujniki bezruchu – 4
Aparaty nadciśnieniowe z maskami (kpl.) – 4

Węże (odc.):
Tłoczne W-110  – 4
Tłoczne W-75  – 30
Tłoczne W-52  – 30
Ssawne – 5

Drabiny:
Wysuwana – 1
Nasadkowa – 1

Sprzęt alarmowania i łączności:
Syrena elektryczna – 1
Syrena ręczna – 1
Możliwość zdalnego uruchomienia – tak
Terminale GPS – tak
Radiostacja stacjonarna na stałe w strażnicy – tak
Selektywne wywołanie – tak
Radiostacje nasobne (radiotelefony)  – 4
Radiostacje samochodowe – 3

Środki ochrony indywidualnej posiadające świadectwo dopuszczenia:
Ubranie specjalne-ochronne (kpl.) – 30
Kominiarki strażackie (szt.) – 30
Buty strażackie (par) – 30
Hełmy strażackie (szt.) – 30
Rękawice specjalne (par) – 30

Ekwipunek osobisty strażaka:
Pasy bojowe – 22
Latarki – 6
Zatrzaśniki – 15
Toporki – 15

Odzież inna:
Ubranie koszarowe (kpl.) – 40
Obuwie koszarowe (par) – 20
Ubranie wyjściowe – 68
Czapki – 68
Kurtki strażackie – 13
Koszule OSP – 68
Kombinezony ochronne przeciw szerszeniom – 2

Zestaw do ratownictwa medycznego:
Zestaw z tlenoterapią – 3
Nosze – 2

Sprzęt warsztatowy:
Myjka ciśnieniowa – 1
Prostownik 12/24V – 1

Nasi strażacy zostali włączeni do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, ponieważ 
są bardzo dobrze wyszkoleni i wyposażeni w najnowszy sprzęt. Bardzo często jako pierwsi 
udzielają pomocy na miejscu zdarzenia nie tylko w Sułkowicach, lecz również w innych 
miejscowościach. 

Zestaw hydr. do rat. technicznego średni – 1
Pilarki do drewna – 5
Piły do betonu i stali – 1
Agregaty prądotwórcze:
Jednofazowe do 2,2 kVA włącznie – 1
Trójfazowe powyżej 2,2 kVA – 1

Sprzęt burzący:
a) łomy, topory, bosaki, kotwice -?
b) podnośniki zębatkowe -?
c) wyciągarki linowe i łańcuchowe -?
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Ćwiczenia i zawody sportowo-pożarnicze
Już na początku swej działalności sułkowscy strażacy przeprowadzili dużą ilość ćwiczeń 

bojowych. W czasie akcji wykazywali się niezwykłą sprawnością i poświęceniem w rato-
waniu dobytku i ludzkiego życia. Nie lekceważyli sobie musztry, aby z paradą maszerować na 
uroczystości kościelne i państwowe. 

Stanisław Ziembla w swych pamiętnikach63 przytoczył kilka komend:
Bacność! Spocnij! Strażok za strażoka zaskoc! Na prawo (lewo) wzrot! Na tył wzrot! 
Gdy komenda nie skutkowała, padały swojskie:
Odwróćcie się dupami tam, kaście stali gębami!
Do Wawrzkowej zyrdki równoj! 
Ustawić się wedle bruzdy! 
Piyrsy sereg w jedną stronę, drugi sereg w drugą stronę! 
No, a teroz pódziecie za mną.
Komendant Michał Kozik („Kucyk”) na spotkaniach z innymi strażami mówił:
Wito wos sułkowsko stroz! 
Jo komendant strazy witom wos trzy razy! 
Cujcie się u nos jakoby my u wos.

Ćwiczenia Komendanta Gminnego
Szkolenia i ćwiczenia pożarnicze przygotowują druhów do działań ratowniczych i do 

startu w zawodach sportowo-pożarniczych. Komendant Gminny systematycznie urządza 
obowiązkowe ćwiczenia dla wszystkich OSP, aby  sprawdzić ich gotowość bojową. Strażacy 
ćwiczą w różnych rejonach gminy, np. na Jaworzu i Gościbi w Harbutowicach, na Dalinie  
w Rudniku i w przysiółku żydki w Biertowicach, na zalewie w Sułkowicach. Przeprowadzane 
są także we wszystkich szkołach akcje ewakuacyjne.

Ciekawe sprawozdania z ćwiczeń systematycznie zamieszczała w „Klamrze” prezes 
Zarządu Gminnego OSP Władysława Kołodziejczyk. Wybrałem klika fragmentów wypowiedzi 
pani prezes.64

„4 czerwca 2001 zostały przeprowadzone we wszystkich szkołach podstawowych  
i gimnazjum akcje ewakuacyjne. Celem tych akcji było sprawdzenie sprawności podczas 
ewakuacji zgodnie z instrukcją na wypadek pożaru lub innych zagrożeń. Ćwiczenia te prze-
prowadził Komendant Gminny Jan Sroka wraz z naczelnikami poszczególnych jednostek 
OSP we wszystkich miejscowościach gminy. Ewakuacje odbyły się szybko i sprawnie. Widać 
zdecydowaną poprawę przebiegu akcji w stosunku do lat ubiegłych, co oznacza, że odpowie-
dzialni dyrektorzy szkół i nauczyciele dobrze zdali swój egzamin”.

„30 września 2006 odbyły się ćwicze nia bojowe zorganizowane przez Komendan ta 
Gminnego Ryszarda Srokę dla jednostek OSP z terenu naszej gminy. Miejscem ćwiczeń była 
rola Hornikówka oraz północne stoki góry Kijówki w Harbuto wicach. Celem ćwiczeń było 
sprawdzenie moż liwości dojazdu do zabudowy, czasu dojazdu do improwizowanego pożaru, 
sprawności bo jowej sprzętu i umiejętności strażaków-ratowników, jak też skuteczności alar-
mowania i ko munikowania się drogą radiową między po szczególnymi jednostkami. Poczy-
nione zało żenia wyjściowe zweryfikowało życie, dopisu jąc dodatkowe zadanie ratunkowe dla 
straża ków-ratowników.

Na kilkanaście minut przed improwizowa nym alarmem na skutek bardzo groźnego 
wy padku, do jakiego doszło na drodze wojewódz kiej w Sułkowicach, jednostka OSP Sułko-
wice i PSP z Myślenic brały udział w akcji. Ratując ofiary wypadku, zabezpieczały miej sce 
zdarzenia i usuwały zdemolowane samo chody z drogi przywracając jej przejezdność.  
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Z godzinnym opóźnieniem dyżurny PSP w Myślenicach uruchomił system selektywnego 
wywołania do akcji, wzywając wszystkie na sze jednostki do wyznaczonego celu. Czas przy-
bycia wozów bojowych zależał od odle głości, ale trzeba przyznać, że w ocenie ko mendanta 
PSP Sławomira Kaganka był bardzo dobry. Po odprawie przeprowadzonej przez Ryszarda 
Srokę przy stąpiono do akcji. Zajęcie stanowisk, rozwinię cie linii bojowej i podanie wody 
odbyło się bez problemów i wyjątkowo szybko. W bardzo trudnym terenie sprawdził się nie 
tylko sprzęt gaśniczy, system łączności, ale przede wszyst kim ludzie. Podsumowanie było 
krótkie, bo omówie nie nielicznych drobnych potknięć przez komendanta Kaganka nie zajęły 
dużo czasu. Bur mistrz Józef Mardaus podziękował druhom za ich wysiłek na rzecz utrzy-
mania bez pieczeństwa w naszej gminie”.

W ostatnich latach obszerne sprawozdania z ćwiczeń przedstawia Jakub Światłoń65.
„Gminne ćwiczenia zgrywające z zakresu ratownictwa technicznego oraz Kwalifiko-

wanej Pierwszej Pomocy (KPP) jednostek OSP z terenu gminy Sułkowice odbyły się w Krzy-
waczce. Scenariusz ćwiczeń był następujący: „Na drodze krajowej nr 52 w Krzywaczce 
doszło do wypadku z udziałem 4 pojazdów. Jeden z pojazdów zapalił się, drugi kozioł-
kował i leży na dachu. Pozostałe dwa najechały na siebie. W wyniku zdarzenia poszko-
dowanych zostało 8 osób, w tym jeden pieszy i jedno dziecko. 4 osoby są uwięzione  
w samochodach, aby je uwolnić należy użyć sprzętu hydraulicznego i pneumatycznego. 
Na miejsce zdarzenia zostaje zadysponowanych 7 zastępów (po jednym z Biertowic, 
Harbutowic, Rudnika, Sułkowic, Sułkowic-Kuźni oraz 2 zastępy z OSP w Krzywaczce), 
w sumie 43 ratowników.”

16 maja 2016 r. o godzinie 15:00 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego 
(SKKP) zadysponowało jednostkę OSP z Krzywaczki (2 zastępy) do wypadku drogowego  
z udziałem 2 pojazdów. Po przybyciu na miejsce zdarzenia Kierujący Działaniami Ratowni-
czymi (KDR) po wykonaniu rozpoznania zameldował: „Jeden pojazd się pali, drugi leży na 
dachu. W odległości 20 m kolejne dwa samochody uległy wypadkowi, w sumie poszko-
dowanych jest 8 osób, w tym jedno dziecko; siły i środki niewystarczające, proszę  
o zadysponowanie dodatkowych sił i środków.

Na palący się samochód zostaje podany jeden prąd piany ciężkiej. Na zewnątrz pojazdu 
znajdują się 2 poszkodowanych; pierwszy z poparzeniami twarzy i kończyn górnych, drugi 
niewydolny krążeniowo i oddechowo, ze złamaniem ręki i obojczyka, leży twarzą do ziemi. 
Ratownicy udzielają KPP poszkodowanym, używając zestawów PSP R1 i defibrylatora.

Jednostka OSP Biertowice, która jako druga przybyła na miejsce zdarzenia, zaopatruje 
pozostałe dwie osoby, jedna z nich ma złamanie otwarte ręki i krwotok z tętnicy ramiennej. 
Druga, będąc w szoku schowała się w pobliskich zaroślach, ma rozbitą głowę i uraz nogi.

Kolejny zastęp OSP Sułkowice zajmuje się uwięzionym pod samochodem poszkodo-
wanym, który ma poparzone kończyny dolne, złamanie otwarte nogi lewej oraz trzewia na 
wierzchu. Druhowie uwalniają go przez podniesienie samochodu przy pomocy poduszek 
pneumatycznych.  Druga poszkodowana – matka dziecka przewożonego w samochodzie jest 
w szoku.

Przybyła na miejsce wypadku OSP Sułkowice „Kuźnia” ma za zadanie wykonanie zaopa-
trzenia wodnego dla OSP Krzywaczka oraz przygotowanie lądowiska dla Lotniczego Pogo-
towia Ratunkowego (LPR), które zostało zadysponowane na miejsce zdarzenia. Następnie 
na miejsce zdarzenia przybywa zastęp OSP Rudnik, który przy pomocy podręcznego sprzętu 
ratowniczego wyłamuje drzwi samochodu i ewakuuje dziecko wraz z fotelikiem oraz udziela 
mu KPP. Do uwolnienia zostaje kierująca pojazdem, która jest w nim zakleszczona, ma 
połamane nogi oraz rozbitą głowę. Przy pomocy sprzętu hydraulicznego druhowie OSP 
Harbutowice wykonują dostęp do poszkodowanej, udzielają jej KPP, ewakuują i przekazują 
Zespołowi Ratownictwa Medycznego (ZRM).
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Każdy z poszkodowanych, któremu udzielono KPP został przekazany na desce ZRM, 
któremu ratownicy musieli także opisać jakiej pomocy udzielili, w jakim stanie jest poszko-
dowany itp. 

W czasie działań sędziowie zwracali uwagę na współpracę współdziałających jednostek 
OSP, a także na: bezpieczeństwo własne i miejsca zdarzenia, podjęte działania, Kwalifiko-
waną Pierwszą Pomoc, łączność radiową. (…) 

Podsumowując, ćwiczenia pokazały, że jednostki i druhowie   są przygotowani do tego 
typu działań, natomiast bez systematycznego organizowania ćwiczeń, wiele wyuczonych 
oraz przyswojonych w czasie szkoleń procedur i informacji zostaje zapomnianych.

Ćwiczenia obserwował Burmistrz Gminy Sułkowice – Piotr Pułka, Zastępca Naczelnika 
Wydziału Operacyjnego KP PSP w Myślenicach – st. kpt. Marek Moskal, Komendant Gminny 
– Ryszard Sroka oraz prezesi i naczelnicy  jednostek OSP z terenu gminy Sułkowice.

Podziękowania dla firmy Demot z Krzywaczki za udostępnienie pojazdów, które zostały 
użyte do ćwiczeń. Serdeczne podziękowania także dla druhów z OSP Krzywaczka, druhów  
z pozostałych jednostek, którzy pomogli w przygotowaniach i nadzorowali przebieg ćwiczeń, 
a także strażaków z KP PSP w Myślenicach. Duże brawa dla pozorantów z MDP Krzywaczka, 
którzy ucharakteryzowani, wzorowo zagrali swoje role w ćwiczeniach”.

Zawody sportowo-pożarnicze
Od roku 2002 co dwa lata Zarząd Gminny ZOSP RP i Komenda Powiatowa PSP przy współ-

udziale samorządu gminnego organizują gminne zawody sportowo-pożarnicze. Doskonalą 
one umiejętności obsługi sprzętu, wyłaniają zwycięskie jednostki do startu w zawodach 
powiatowych odbywających się w cyklu dwuletnim. Zawody wojewódzkie i krajowe są nato-
miast co cztery lata. Zawody oceniają stan wyszkolenia strażaków i popularyzują wśród 
społeczeństwa zagadnienia ochrony przeciwpożarowej. 

O sukcesach strażaków z Sułkowic w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblach 
gminy i powiatu świadczą zdobyte puchary i dyplomy troskliwie przechowywane w straż-
nicy. Trzeba dodać, że przed każdymi zawodami druhowie przez kilka dni ćwiczą na stadionie 
Gościbi.

Uczestnicy występują w dwóch grupach: „A” – męskie drużyny pożarnicze i „C” – 
kobiece drużyny pożarnicze.

Skład drużyny grupy „A”:
- dowódca drużyny,
- przodownik roty I,
- pomocnik przodownika roty I,
- przodownik roty II,
- pomocnik przodownika roty II,
- rozdzielaczowy,
- łącznik,
- mechanik,
- nieobowiązkowo zawodnik rezerwowy.

Drużyna grupy „C” składa się z 8 zawodniczek o funkcjach identycznych jak w drużynie 
„A”. W składzie może być jako 9 zawodnik mężczyzna obsługujący motopompę. Zawodnicy 
noszą podczas trwania zawodów oznaczenia pełnionych funkcji.

Zawody na wszystkich szczeblach rozgrywane są w 2 konkurencjach: ćwiczenie bojowe 
oraz sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami.
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Ćwiczenie bojowe obejmuje:
a) dobiegnięcie do miejsca ułożenia sprzętu (podestu),
b) zbudowanie linii ssawnej,
c) zbudowanie linii głównej z 2 odcinków W-75,
d) zbudowanie 2 linii gaśniczych (po 2 odcinki W-52 każda),
e) uruchomienie motopompy i zassanie wody,
f) podanie 2 prądów wody ze stanowisk gaśniczych,
g) obrócenie lub złamanie tarczy prądem wody, przewrócenie pachołków.

Przebieg sztafety pożarniczej
Zawodnik pierwszy z prądownicą jako pałeczką sztafetową (do mety nie wolno jej zgubić!) 

po sygnale startowym biegnie do ustawionego na torze węża W-75. Chwyta jeden z łączników 
i łączy go z nasadą wlotową rozdzielacza. Następnie dobiega do strefy zmian i przekazuje 
prądownicę do ręki drugiemu zawodnikowi. Ten przeskakuje nad płotkiem lekkoatletycznym 
i w biegu podaje prądownicę trzeciemu zawodnikowi, który musi przeskoczyć wyznaczony 
„rów”, nie dotykając wyznaczonych linii, co nie jest łatwe, a czas upływa. Biegiem więc  
z prądownicą do czwartego kolegi. Ma on zadanie jak narciarz: pokonuje slalomem ustawione 
w rzędzie tyczki. Trudny jest odcinek piąty. Zawodnik musi przebiec po równoważni. Jeszcze 
trudniejszy jest odcinek szósty. Tylko wysportowany strażak poradzi sobie z pokonaniem 
ściany ponad jej górną krawędzią. Niektórzy po kilka razy próbują aż do skutku. I wreszcie 
zawodnik ostatniego, siódmego odcinka gna ile sił w nogach do ustawionego węża W-52  
i rozdzielacza, łączy ze sobą rozdzielacz z wężem a wąż z prądownicą i dobiega do mety. Czas 
stop. 

Na wynik drużyny składa się suma punktów uzyskanych za czas wykonania obu konku-
rencji oraz punktów karnych. Punkty karne przyznawane są za niezgodne z regulaminem 
wykonanie czynności przez poszczególnych zawodników. 

Zawody strażackie (2014 r.)
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Po męskich i kobiecych drużynach pożarniczych w szranki współzawodnictwa stają 
najmłodsi w wieku od 10 do 16 lat. Rywalizują w dwóch konkurencjach: rozwinięcie bojowe 
oraz bieg sztafetowy 400 m z przeszkodami. Każda drużyna liczy 9 zawodników. 

Na zakończenie zawodów wszystkie drużyny otrzymują dyplomy dokumentujące wynik. 
Nagrody zespołowe i indywidualne mogą stanowić dodatkowe wyróżnienie. Rodzaj i liczbę 
nagród ustalają organizatorzy. 

Gminne zawody sportowo-pożarnicze
Zawody są rozgrywane na stadionie Gościbi. Najlepsi awansują do zawodów wyższego 

szczebla. Wyniki drużyn OSP Sułkowice podaję na podstawie „Klamry”, „Kroniki” i książek 
wyjazdów z ostatnich 20 lat.

1998 – 1 miejsce 
1999 – 3 miejsce 
2000 – 4 miejsce, drużyna młodzieżowa 1 miejsce
2001 – 1 miejsce, drużyna młodzieżowa 3 miejsce
2002 – 1 miejsce, drużyna młodzieżowa 3 miejsce
2004 – 1 miejsce
2006 – 3 miejsce
2008 – 1 miejsce
2010 – 1 miejsce, 
2012 – brak informacji
2014 – 1 miejsce
2016 – 3 miejsce
2018 – 1 miejsce, drużyna młodzieżowa 2 miejsce

Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze 
Podaję miejsca drużyn OSP Sułkowice.

2001 – w Sieprawiu II Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze drużyn młodzieżowych. 
Naszą gminę reprezentowały trzy drużyny młodzieżowe, które w latach 1999-2000 zajęły na 
zawodach gminnych pierwsze miejsca: dziewczęca drużyna z OSP Biertowice oraz drużyny 
chłopców z OSP Harbutowice i OSP Sułkowice.

2003 – 6 miejsce drużyny męskiej
Skład: Bernecki Dariusz, Jończyk Józef, Koźlak Bogusław, Obajtek Janusz, Obajtek 

Waldemar, Sroka Mirosław, Sroka Piotr, Sroka Tomasz, Stręk Dariusz

2006 – 2 miejsce w powiatowych zawodach oldbojów w Sieprawiu. W zawodach mogli 
startować strażacy powyżej 50 roku życia. W skład drużyny wchodzili druhowie, któ rzy nie 
mogli mieć razem mniej niż 400 lat. Za każdy rok ponad tę liczbę drużyna zyskiwała dodat-
kowy punkt, czyli im starsi zawodnicy, tym więcej drużyna zbierała punktów.

Skład: Hodurek Jan (dowódca dru żyny), Biela Stanisław, Go dzik Józef, Jędrzejowski 
Józef, Kania Jan, Piechota Józef, Śmiłek Józef, Włoch Józef, Zie mianin Józef 

2007 – 2 miejsce w IV Halowym Turnieju Piłki Nożnej MDP 
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2008 – 1 miejsce w V Halowym Turnieju Piłki Nożnej MDP

2010 – 2 miejsce w VII Halowym Turnieju Piłki Nożnej MDP

2011 – 3 miejsce w VIII Halowym Turnieju Piłki Nożnej MDP

2011 – 1 miejsce drużyny męskiej
Skład: Jończyk Józef (dowódca dru żyny), Jędrzejowski Krzysztof, Kowalczyk 

Grzegorz, Kuchta Konrad, Kuchta Krzysztof, Kuchta Rafał, Kurek Jacek, Sitarz 
Sławomir, Sroka Mirosław

„Trenowaliśmy trzy razy w tygodniu od ponad miesiąca. Nic nie przychodzi bez pracy. 
Teraz, gdy wiadomo, że będziemy reprezentowali powiat na zawodach wojewódzkich, 
będziemy nadal ćwiczyli, nie robiąc żadnej przerwy, żeby utrzymać formę i sukcesywnie  
ją podnosić” – mówili druh Jończyk i prezes Jan Hodurek.

2013 – 1 miejsce drużyny męskiej 
Skład: Jończyk Józef (dowódca dru żyny), Jędrzejowski Krzysztof, Kowalczyk Grzegorz, 

Kuchta Konrad, Kuchta Krzysztof, Kuchta Rafał, Kurek Jacek, Sitarz Sławomir, Sroka Mirosław

2014 – 1 miejsce w VIII Halowym Turnieju Piłki Nożnej MDP

2015 – 2 miejsce drużyny męskiej
Skład: Kurek Rafał (dowódca dru żyny), Jędrzejowski Krzysztof, Kowalczyk Grzegorz, 

Kuchta Konrad, Kuchta Krzysztof, Klus Jan, Kurek Jacek, Sitarz Sławomir, Sroka 
Mirosław

2016 – 2 miejsce MDP w XIII Halowym Turnieju Piłki Nożnej 

Wojewódzkie zawody sportowo-pożarnicze

2012 – udział drużyny męskiej w zawodach wojewódzkich 
Skład: Kurek Rafał, Jończyk Józef, Kowalczyk Grzegorz, Klus Maciej, Kuchta 

Krzysztof,  Kuchta Wojciech, Sitarz Sławomir

2014 – 11 miejsce
Skład: 
Jędrzejowski Krzysztof, Jończyk Józef, Klus Maciej, Kowalczyk Grzegorz, Kuchta Konrad, 

Kurek Jacek, Sitarz Sławomir, Sroka Mirosław, Światłoń Jakub 

2016 – 5 miejsce 
Skład: Jędrzejowski Krzysztof, Jończyk Józef, Klus Jan, Klus Maciej, Kowalczyk Grzegorz, 

Kuchta Konrad, Kuchta Krzysztof, Sroka Mirosław
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ROZDZIAŁ V

 Klęski żywiołowe
„Od powietrza, głodu, ognia i wojny – wybaw nas, Panie!” 

 (z suplikacji)
 
W intencji ochrony przed klęskami żywiołowymi chrześcijanie śpiewają hymn „Święty 

Boże”, z suplikacją „Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas Panie!” żywioły: ziemia, 
powietrze, woda i ogień są nam niezbędne do życia. Człowiek szybko umiera bez powietrza, 
bez  jedzenia, które rodzi ziemia i z braku wody. Ogień od wieków go fascynuje i zarazem 
budzi lęk. Wszystkie żywioły wspomagają człowieka, ale mogą także nieść ogrom zła,  
np. wskutek pogodowych anomalii, powodzi, pożarów i epidemii. 

Powietrze i głód
W dawnych wiekach najbardziej z żywio- 

łów obawiano się epidemii, nazywanych 
morem, zarazą, zgniłą gorączką, morowym 
powietrzem. Sądzono, że to powietrze 
przynosi dżumę i cholerę, tyfus, ospę  
i inne choroby zakaźne. Rozprzestrzenianiu 
zarazy sprzyjały przemarsze wojsk, migracja 
ludności i przede wszystkim brak elementar-
nych zasad higienicznych. Pustoszały wsie  
i miasta. 

W obawie przed szerzeniem się epidemii 
władze zabroniły chowania ofiar na cmen-
tarzach wiejskich, usytuowanych najczę-
ściej przy kościołach, wyznaczając miejsca 
pochówków w lasach, z dala od siedzib 
ludzkich. Codziennie furmanki zwoziły po 
kilkanaście zwłok. Ci, którzy zajmowali się 
ich grzebaniem w zbiorowych mogiłach, 
wkrótce sami byli w nich chowani. Ocaleni  
z pomoru na tych grobach stawiali kapliczki 
albo nagrobki, obeliski lub krzyże.Zmarłych 
w Sułkowicach grzebano w lesie przy drodze 



144

POD PATRONATEM ŚW. FLORIANA

do Jastrzębi, nazywanym później cmentarzem cholernym. Do naszych czasów zachował się 
kamienny obelisk z napisem: 

D.O.M. TU SPOCZYWAJĄ ZWŁOKI Ś. P. ZMARŁYCH NA CHOLERĘ R. P. 1847.

W roku 1806 ranni pod Austerlitz żołnierze austriaccy zarazili cholerą mieszkańców 
Sułkowic i okolicznych miejscowości. W Sułkowicach zmarło wówczas 141 osób. 

W roku 1831 cholerę przynieśli w nasze strony ponownie żołnierze, tym razem rosyjscy. 
W Sułkowicach umarło wtedy 103 mieszkańców, a w Myślenicach 600. W całej Galicji na 
cholerę zachorowało 260 000 osób, z czego zmarło 97 700 chorych.

Gwałtowny wybuch epidemii cholery nastąpił znowu w roku 1847. Na cmentarzu 
cholernym pochowano wówczas 740 sułkowian zmarłych nie tylko na cholerę, ale i na tyfus 
(dur brzuszny) oraz wskutek wielkiej klęski głodu. Autorzy „Cieni nad Skawą” z niedalekiej 
Suchej Beskidzkiej zanotowali: „Na polach, przy drogach, w krzakach, w stodołach i w piwni-
cach codziennie znajduje się kilkunastu zmarłych, którzy zwożeni są do leśnej nekropolii na 
wzgórzu za miastem i chowani bez trumien – najubożsi na równi z bogatymi. Po ulicach snują 
się opuchnięte, wynędzniałe postacie. Państwo funduje zapomogę w zbożu i pieniądzach, 
zdrowi wspierają chorych chlebem, a ci padają jak muchy i umierają z chlebem w dłoniach. 
Nędza gasi odwagę w sercach ludzi, rodzice obojętnieją na śmierć dzieci, dzieci obojętnie 
patrzą na umierających rodziców. W 1847 r. piekło ma siedzibę w Suchej. Umiera 1489 osób, 
rodzi się 156. Zaraza z upływem czasu słabnie, by ostatecznie zniknąć w roku 1852”66.

Odnowiony pomnik w 2019 r.

Kolejne nieszczęścia opisał w „Kronice parafialnej” długoletni proboszcz Sułkowic  
ks. Antoni Opidowicz: „Wybuchła z końcem lipca [1855] w gminie, szczególnie w Sułkowi-
cach, cholera. Choroba ta przewyższała w zmarłych w swoich skutkach pierwszą cholerę. Nie 
było prawie domu, w którym by sobie nie była obrała swojej ofiary; w pierwszych szczególnie 
dniach wybuchu jej była tak gwałtowna, iż po kilkugodzinnych mękach nią zarażeni umierali. 
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Przeznaczeni tu lekarze bezskutecznie pilności i pracy w ratowaniu sobie zadawali. Później 
dopiero ofiarował swoje usługi i pomoc niejaki pan Lange, chemik mieszkający w Kalwaryi –  
i obchodząc z Plebanem wszystkich chorych bezpłatnie lekarstwa swojego homeopatycz-
nego tak szczęśliwie używał, iż z leczonych przezeń ani jeden nie umarł. Dla wywdzięczenia 
się jemu przynajmniej tym sposobem za jego ludzką bezinteresowną pomoc, sądziłem,  
by Imię Jego w tej księdze przyszłości zachować. Choroba ta w tym roku zabrała koło 100 ofiar”  
[w całej parafii; w Sułkowicach 55]67.

Maria Steczkowska wówczas napisała o naszej okolicy: „Nie słychać tu wesołego śpiewu 
ptaszków, ryku bydła, szczekania psów. Biedni mieszkańcy nie są w stanie utrzymać bydła. 
Gdzieniegdzie tylko wychudzona krówka skubie lichą trawkę, a strzegący ją pastuszek wygło-
dzony, obdarty siedzi na miejscu skurczony, całkiem niepodobny do owych dzielnych chło-
paków, których wesołe śpiewki tak ożywiają nasze łąki i błonia. Tu nawet psów się nie chowa, 
bo od czasów jak padła zaraza na ziemniaki, najgłówniejszy plon tej jałowej ziemi, nie ma 
czym żywić tego wiernego stróża i przyjaciela. O jakże smutny widok takiej nędzy!”68.

W roku 1873 ponownie wiele ofiar śmiertelnych zabrała epidemia cholery. Ks. proboszcz 
Opidowicz zanotował w „Kronice parafialnej”: „W tym roku pojawiła się cholera w okolicy 
i także w parafii sułkowskiej. Ze strony c.k. Rządu niepospolite nakazano zachowanie się.  
Starostwo wysłało komisarzy cholerę dochodzących i rozporządzenia służbowe przestrzega-
jących. Nakazano wszystkim 3 gminom tworzyć cmentarze choleryczne i chować na tychże, 
bez uwzględnienia przepisów i zwyczajów względem cmentarzy katolickich, obrażając tym 
uczucia religijne ludu. Przeciwko temu postępowaniu byłem zmuszony z urzędu zaprote-
stować, podawszy protest do c.k. Starostwa i c.k. Namiestnictwa, gdy trup niepochowany 
rezolucyi czekał”69.

Przez pokolenia przetrwała pamięć o cmentarzu cholernym, gdzie znalazły miejsce 
wiecznego spoczynku ofiary epidemii z XIX w.

Krzyż przy cmentarzu cholernym (taka jest tradycyjna nazwa w Sułkowicach)
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Ogień
Ogień to kolejny żywioł ważny w życiu człowieka. Z jednej strony jest to niszcząca siła,  

a z drugiej symbolizuje ciepło i gościnność nomen omen ogniska domowego. Służy człowie-
kowi, polepsza warunki jego życia, dostarcza energii i ciepła.

Poganie uważali ogień za dobroczynne bóstwo. Starożytni Grecy nazwali go „darem 
niebios”, który mityczny Prometeusz wykradł bogom z Olimpu i nauczył „śmiertelnych”  
z niego korzystać. Oświetlał i ogrzewał pomieszczenia ludzi, służył do przyrządzania potraw. 
Dzięki wypalaniu hektarów lasów powstawały nowe tereny pod uprawę. Z wytapianego 
w dymarkach żelaza wykuwano narzędzia, broń, a nawet ozdoby dla niewiast. Pogańscy 
Słowianie i Litwini czcili „święty” ogień. Jednocześnie uważali go za niszczącą, niezrozumiałą 
siłę, wobec której byli bezsilni. Ochronę przeciwpożarową miały przynosić gniazda bocianie 
i jaskółcze. Ludzie zabezpieczali się różnymi zabobonami. Istniał np. zakaz plucia na ogień 
czy pożyczania go od sąsiada. Takie poglądy i przekonania pokutowały przez stulecia. Zacho-
wały się w przysłowiach, powiedzeniach, pouczeniach i ostrzeżeniach, np.: „W co piorun 
trzaśnie, niech się pali, aż samo zgaśnie”.

„Resztki tych wierzeń pierwotnych jeszcze dziś pokutują w umysłach ciemnego naszego 
ludu. Nie wszystkie one są nieszkodliwymi przesądami. Niektóre z nich, przez paczenie pojęć, 
mogą przyczynić się do zwiększenia klęski pożarowej. Przy całej swej naiwności posiadają 
one niekiedy pewien urok i mówią, w jaki sposób lud polski pojmował i pojmuje zjawisko 
ognia”70. 

W Piśmie Świętym znajdujemy bardzo liczne wydarzenia, mające związek z potężną 
siłą ognia. Towarzyszył biblijnym wydarzeniom, kiedy Bóg objawiał się ludziom, lecz był 
nieprzystępny w Swej świętości i wielkości. Oto kilka przykładów. Z płonącego krzewu Bóg 
przemawiał do Mojżesza i przekazał mu kamienne tablice z 10 przykazaniami. Inni prorocy 
Starego Testamentu przedstawiają Boga jako wielki obłok i płonący ogień (Księga Ezechiela 
1,4), Boży tron w ognistych płomieniach (Księga Daniela 7,9). Tych płomieni Bożych nikt 
nie ugasi (Księga Jeremiasza 21,12). Ogień przyniósł zagładę niemoralnym mieszkańcom 
Sodomy i Gomory (Księga Rodzaju 19). Rozpalony przez samego Boga płonął w świątyni jero-
zolimskiej jako znak Bożego ciepła i miłości (Księga Kapłańska 9,24). 
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W Nowym Testamencie ogień wielokrotnie się pojawia. Sam Pan Jezus mówi o sobie: 
„Przyszedłem ogień rzucić na ziemię” (Ewangelia wg św. Łukasza 12.49). Jan Chrzciciel 
prorokuje, że przyjdzie  Mesjasz, który będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem (Ewangelia 
wg św. Mateusza 3,11). Ogień – symbol Ducha Świętego zstępuje na Apostołów w Wieczerniku 
(Dzieje Apostolskie 2, 1-4). W Apokalipsie św. Jan opisuje Chrystusa: „Oczy jego jak płomień 
ognisty” (Ap 1,14). „Nogi zaś jego były jak słupy ognia” (Ap 10,1). 

W chrześcijaństwie płonące serce Jezusa Chrystusa oznacza miłość Boga do człowieka. 
Ogień towarzyszy katolickim uroczystościom, obrzędom i sakramentom, począwszy od 
chrztu po czuwanie przy umierającym z gromnicą w ręku. Płonące lampki i świece przed św. 
obrazami są symbolami dziękczynienia, chwały i intencji. W prezbiteriach kościołów przy 
tabernakulum z Najświętszym Sakramentem pali się wieczna lampka, niestety w ostatnich 
latach zamieniona na elektryczne światełko. 2 lutego ksiądz święci gromnice, które mają moc 
zapobiegania wszelkim nieszczęściom, w tym pożarom. W wielu miejscowościach uważa się, 
że bicie w dzwon kościelny lub sygnaturkę odgoni pioruny. Tak jest w pobliskim Rudniku. 
Tę samą rolę ma wystawienie do okna świętego obrazu i gromnicy. Niestety, w Sułkowicach 
to zanikający religijny zwyczaj. Na grobach zmarłych zapalamy świece i lampki jako symbol 
naszej modlitwy za ich spokój wieczny. 

Pomijam problematykę ognia w literaturze, gdyż jest to temat rzeka. Przykładowo  
w utworach lirycznych płomienie to symbole miłości. Tak jest w „Boskiej komedii” Dantego, 
„Dziejach Tristana i Izoldy”, „Sonetach do Laury” Petrarki, „Cierpieniach młodego Wertera” 
Goethego.

Nieujarzmiony ogień, czyli pożar, nazywany kiedyś „czerwonym kurem”, jest naszym 
wrogiem, przyczyną wielu nieszczęść. Traci przyjemne wartości, zagraża życiu i mieniu 
człowieka. Niespodziewanie pojawia się w nieoczekiwanych miejscach. Niszczy wszystko, co 
znajduje się na jego drodze: mieszkania, domy, budynki gospodarskie i przemysłowe, lasy 
itd. Wskutek oparzeń i zatrucia dymem ludzie tracą zdrowie, a nawet życie. W ogniu giną 
zwierzęta. Płomienie często pożerają dorobek całego życia.
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W dawnych wiekach ogromne i dotkliwe straty występowały w dużych miastach, gdzie 
płomienie rujnowały nawet całe dzielnice z domami mieszkalnymi, zamkami i obiektami 
sakralnymi. Szalejący żywioł błyskawicznie (większość zabudowań była drewniana) niszczył 
dorobek materialny i kulturalny pokoleń. Ludzie byli bezsilni wobec pożarów, które nazywali 
dopustem Bożym. 

We wsiach jak dawne Sułkowice również często szalały pożary. W kurnych chatach 
krytych słomą nie było kominów, więc dym, iskry z pieców stanowiły poważne zagrożenie 
pożarowe. Nieraz był to skutek czyjejś nieostrożności, zaprószenia ognia lub piorunów. 
Równie poważnym zagrożeniem pożarowym było używanie kaganków, świec, łuczyw, czyli 
otwartego ognia. Tylko bogatsi mogli sobie pozwolić na kupno lampy naftowej, latarni czy 
nawet zapałek. Biedacy jedną zapałkę dzielili na czworo. Zdarzały się również podpalenia.  
Z powodu zwartej zabudowy drewnianej, zwłaszcza środku wsi, ogień błyskawicznie atakował 
sąsiednie budynki. Rola strażaków sprowadzała się więc nie tylko do gaszenia ognia, lecz do 
zabezpieczenia sąsiednich posesji. Z upływem lat domy i budynki gospodarcze murowano  
z cegły, gliny i pustaków, co wydatnie obniżyło zagrożenie pożarowe.

W ostatnich latach XIX w. w Sułkowicach murowanych, było zaledwie 12 domów (tak 
twierdzi Stanaszek71) oraz kościół z plebanią, kapliczka na Oblasku, kościółek św. Zofii  
i szkoła. W krajobrazie naszej miejscowości jeszcze przez wiele dziesięcioleci przeważały 
domy drewniane lub zbudowane z gliny, kryte strzechą, rzadziej dachówką. Były to najtańsze 
materiały, lecz ogromnie łatwopalne. Oczywiście także stodoły, stajnie, przydomowe kuźnie 
i warsztaty stawiano z taniego drewna. Powszechnie uważano, że budynki z drewna świerko-
wego lub sosnowego są zdrowsze od murowanych. 

W kurnych chatach nie było kominów, więc dym oraz iskry z pieców stanowiły istotne 
zagrożenie pożarowe. W głównej izbie zwanej piekarnią stało palenisko bez komina, więc dym 
bez przeszkód wydostawał się przez otwór w powale na zewnątrz. Po drodze wędził mięso, 
kiełbasy i słoninę (spyrkę). Wszędzie osadzały się sadze i popiół. Z czasem paleniska zastą-
piły ogromne piece z krótkimi kominami, rzadko wystającymi ponad dachy. Cegła była droga, 
więc biedniejsi nie mogli sobie pozwolić na przedłużanie komina. W paleniskach i piecach 
palono wysuszonym i osmolonym drewnem. Przy silnym wietrze, przeciągach, z palenisk  
i kominów sypały się iskry, stanowiące podstawową przyczynę pożarów.
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Chałupy kryte strzechą budowano z okrągłych nieociosanych drewnianych belek. Belka 
leżała na belce, a szczeliny obtykano wiórami oraz mchem i utwardzano gliną. Gospodynie 
najmniej dwa razy w roku ściany chałupy bieliły wapnem. Dom przedzielony był na przestrzał 
sienią z glinianym klepiskiem, gdzie stała sieczkarnia, beczka na kapustę, sąsiek na zboże  
i drabina na strych. 

W niektórych chałupach znajdowały się jeszcze inne pomieszczenie nazywane komorą. 
To było królestwo niezamężnych i nieco zdziwaczałych kobiet. O jednej takiej ciotce opowia-
dała mi w roku 2015 przeszło stuletnia Frosztęgowa: „Michaśka mieszkała w komorze, gdzie 
zrobiła grzędę dla swoich kur. Kiedy usłyszała gdakanie, biegła z pola co sił do komory, aby 
schować jajko. Przecież miała jedyny dochód ze sprzedaży jajek przekupce lub żydowi”72.

Na prawo z sieni wchodziło się do zajmującej połowę domu okopconej piekarni (kuchni). 
Tu wiele miejsca zajmował ogromny piec z paleniskiem i zapieckiem, gdzie najczęściej sypiał 
dziadek z babką i przytulone do nich drobne dzieci. Pozostali domownicy sypiali na ławach, 
wyrkach a nawet na glinianej podłodze, przykryci kożuchami. Pod ścianami piekarni stały 
skrzynie na ubrania, ławy, stołki i zydle, a w kącie jedno lub dwa łóżka z pierzynami i podusz-
kami.  Przy drzwiach ważną rolę odgrywała kropielnica ze święconą wodą.

Z piekarni drzwi prowadziły do stajni z bydłem, trzodą chlewną, grzędami z kurami  
i klatkami dla królików. W mroźne zimy przez otwarte drzwi z piekarni ciepło szło do zwierząt. 
Zdarzało się nawet, że żywicielkę rodziny – krowę wprowadzano do izby, a trusie (króliki) ku 
uciesze dzieci goniły po całej chałupie. W drugiej połowie była izdebka, czyli izba o białych 
ścianach i belkowanej powale. Dziś nazwalibyśmy ją pokojem gościnnym. Na głównej środ-
kowej belce zawsze był wyryty rok postawienia chaty i niekiedy napis, jak np. w nieistnie-
jącym już domu Kozików w II rejonie Sułkowic: 

Ten dom, to nasze mieszkanie
Broń od pożaru, ognia, święty Florianie.

W izdebce na ścianie umieszczano święte obrazy na drewnianej żerdzi. Stała tam też 
szafa z odświętnymi ubraniami, skrzynia na cenniejsze przedmioty, ozdobny zydel, gdzie 
siadali ważniejsi goście, np. ksiądz po kolędzie. Było tam również duże łóżko z mnóstwem 
poduszek i jaśków.

W dawnych Sułkowicach szalały pożary. Do gaszenia ognia używano bardzo prymityw-
nego sprzętu przeciwpożarowego, jak: drabiny, wiadra, tłumice, bosaki, topory, płachty 
namoczone wodą i tzw. szpryce, czyli długie drewniane rury z tłokiem. Zwykle jednak była to 
nierówna walka z płomieniami, które lepiej od ludzi zwalczały deszcze lub korzystne zmiany 
kierunku wiatru. Oczywiście używany do pożaru sprzęt wymagał hartu ducha i odwagi, aby 
stawić czoła groźnemu żywiołowi. W programie zajęć strażaków z Sułkowic już wtedy znaj-
dowała się obowiązkowa musztra i wszechstronne ćwiczenia sprawnościowe, które wyra-
biały odpowiednie nawyki z zakresu walki z pożarami, powodziami, udzielania pierwszej 
pomocy przedlekarskiej. Tylko od strażaków wymagało się (i wymaga) wejścia w ogień i dym. 

Najstarszy opis pożaru w Sułkowicach pochodzi z „Kroniki parafialnej”: „W Dzień 
Zaduszny [1865] w czasie nabożeństwa zwykłego za dusze zmarłych podłożył czeladnik 
kowalski [wymazane nazwisko] ogień w domu Marcina Stręka przy kościele św. Zofii mieszka-
jącego, z zemsty za zatrzymanie temuż przez Stręka zasługę. Ogień zniszczył całe domostwo 
Marcina Stręka i z powodu bliskości kościoła św. Zofii zajął się dach gontem podbity tegoż 
kościółka, padłszy wraz z sygnaturką ofiarą pożaru, gdy od gorąca wszystkie szyby w oknach 
popękały. Sprawcę schwytano zaraz po pożarze, który przyznawszy się do czynu, wzięty 
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był przez żandarmeryę do Kalwaryi. (...) Sprawca pożaru skazany został na 20 lat ciężkiego 
więzienia do odsiedzenia w Karlaus w Czechach i do zwrotu szkody wyrządzonej kościołowi w 
kwocie 500 złr., których jednak odzyskać jest zupełnie niemożne, gdy sprawca najmniejszego 
nie posiada majątku; i prawdopodobnie karę swoją nie przeżyje”73.

Mieczysław Stanaszek: „W Sułkowicach z końcem XIX wieku wybuchło kilka groźnych 
pożarów, z których największy, (14 października 1884 r.) zniszczył 12 domów, stajnię  
z zajezdnią i dwie stodoły. Pożar wybuchł u Jędrzeja Majochy, potem przerzucił się na chałupę 
Jana Kurzyńca, a następnie objął inne domy.

28 czerwca 1895 r. miał miejsce nowy groźny pożar, którego pastwą padło 8 budynków 
znajdujących się w miejscu obecnego rynku. Do pomocy miejscowej straży pożarnej przybyła 
straż lanckorońska, której za ten czyn serdecznie dziękował otwartym listem z dnia 1 lipca 
l895 r., c.k. starosta myślenicki, wspominając, że pożar groził zniszczeniem całej wsi.

W wieku XX w Sułkowicach nie było tak groźnych, wielkich pożarów, toteż straż pożarna 
nie była tak czynna, jak w poprzednim okresie. Wykluczyć tu należy pożary spowodowane 
przez działania wojenne oraz podpalenie Sułkowic przez Niemców w 1945 r. Zredukowanie 
ilości pożarów było wynikiem w równej mierze wytężonej pracy profilaktycznej sułkowic-
kiej straży, dużej ostrożności, szybkości działania mieszkańców oraz oswojonych z ogniem 
kowali, którzy przeważnie jeszcze przed przybyciem straży z miejsca przystępowali do 
gaszenia ognia.

Nie dopuszczając do pożaru we własnej wsi, sułkowicka straż ratowała niejednokrotnie 
inne miejscowości przed kataklizmem pożarowym, między innymi Lanckoronę, Jastrzębie, 
Maków, Myślenice, Suchą i Zembrzyce oraz wiele innych. Szczególnie ciężka była praca straży 
przy ratowaniu Zembrzyc, gdzie w 1914 r. pożar trwał cały dzień i całą noc”74.

Strażacy mieli także kłopoty w dojeździe do pożaru w Zembrzycach. Pisał o tym kore-
spondent tygodnika „Piast”, podpisujący się „Strażacy harbutowscy”. Z całą pewnością tym 
korespondentem był Franciszek Kuś, kierownik szkoły i założyciel straży w Harbutowicach.

 
„Zaalarmowani trąbką strażacką, ruszyliśmy bezzwłocznie w stronę pożaru. W Palczy 

dopiero dowiedzieliśmy się, iż płoną Zembrzyce, a ponieważ dotąd rekwizyta pożarne 
ciągnęliśmy sobą, udaliśmy się więc do Jacka Dzidka po konie, boć to przecież asesor gminny 
i człowiek butny, a zarozumiały. Jacek, wbrew naszej nadziei, nie tylko, że koni nie dał, ale 
podobno jeszcze się miał odgrażać. Nie chcąc używać gwałtu, daliśmy mu spokój, jak również 
Motalowi i Powalanemu, ruszyliśmy w dalszą drogę. Litość nas tylko brała, gdy sobą ciągnąc 
strażackie przybory, widzieliśmy, jak Palczanie z końmi do stajen zmykali, bojąc się, byśmy 
ich koni do sikawki nie zaprzągnęli. Nie pamiętają oni, jak dwukrotnie do nich z pomocą 
przybyliśmy, jak omal, że po rękach nie całowali nas z wdzięczności. W Baczynie dopiero 
spotkaliśmy konie harbutowskie, a zaprzągnąwszy je do wozu, zajechaliśmy do Zembrzyc. 
Tam wyznaczono nam posterunek odpowiedzialny i bardzo trudny, bo z jednej strony gęsto 
zabudowane domy, a z drugiej szeregiem stojące i słomą kryte stodoły. Mimo nawet podmu-
chującego wiatru opanowaliśmy niszczący żywioł tak że już wieczorem, oznajmiwszy komi-
sarzowi Starostwa w Wadowicach o wyniku naszej pracy, w powrotną puściliśmy się drogę.

Pod adresem korespondentów pism krakowskich skierować musimy żal, gdyż wspo-
mnieli w korespondencyach swych o strażach miejskich, nie wspominając przy tem o straży 
ze Skawiec, która do pożaru przybyła pierwsza, i o straży harbutowskiej, która mimo 28 klm. 
odległości przybyła czwarta. Trudno powstrzymać się od zdziwienia, że Zembrzyce, wieś, 
licząca 450 numerów, nie posiadała wcale sikawki, za pośrednictwem więc naszej gazetki 
apelujemy do Wydziału Rady powiatowej w Wadowicach, aby każdą wieś, liczącą ponad 
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100 numerów, w sikawkę zaopatrzył i z pomocą materyalną i moralną przybył. Strażacy 
harbutowscy”75.

Kuś słusznie stwierdził, że krakowskie czasopisma niedokładnie poinformowały o udziale 
straży w gaszeniu pożaru w Zembrzycach. Przykładowo „Nowa Reforma” zamieściła tekst: 
„Ze Suchy donoszą nam: Wedle ostatecznie przeprowadzonych obliczeń pastwą pożaru padło 
185 zabudowań, w tem 131 domów mieszkalnych. Bilans Strat obliczają minimalnie na 700 
do 800 tysięcy koron. Pozbawiona dachu i schronienia ludność znalazła gościnny przytułek 
w Zembrzycach w domach mieszkańców, których oszczędził pożar, jak również częściowo 
po wsiach okolicznych. Na miejscu pożaru bawiła także między innymi komisya z ramienia 
starostwa w Wadowicach, celem skonstatowania rozmiarów pożaru i poniesionych szkód.  
Z pomocą doraźną pogorzelcom pospieszyli okoliczni mieszkańcy przez zarządzenie składek 
na ich rzecz. Rozmiary jednak wyrządzonej szkody zbyt są wielkie, aby nawet hojne datki były 
w stanie przyczynić się w znaczniejszej mierze do jej złagodzenia. Koniecznymi są też środki 
pomocne ze strony rządu i kraju. Wspominając jeszcze o akcyi ratunkowej podczas pożaru 
podnieść należy z uznaniem zachowanie się plutonu makowskiej straży ogniowej, która  
z naczelnikiem swoim p. Glatmanem po całodniowej akcyi ratunkowej pozostała na pogorze-
lisku przez całą noc następną”76.

  Każda straż pożarna walczy z pożarami, klęskami żywiołowymi, zagrożeniami miej-
scowymi. Nieszczęścia te często są powodowane przez ludzką bezmyślność. Wywołują je, 
zwłaszcza wiosną, osoby wypalające łąki czy pobocza, a także ci, którzy pozostawiają niedo-
pałki papierosów. Jakże wielu ludzi tak lekceważy dzieła Stworzyciela! Strażaków wzywa się 
nie tylko do gaszenia pożarów, ale upatruje się w nich rękę niosącą pomoc we wszystkich 
niebezpieczeństwach i klęskach.

 
Nasi strażacy opowiadali o wyjazdach do pożarów czy klęsk żywiołowych, o czym można 

przeczytać w rozdziale „Zasłużeni druhowie”. Prezes Hodurek również na kartach „Kroniki” 
skrupulatnie i niekiedy obszernie opisuje pożary, powodzie i inne zagrożenia. 
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Oto wybrane fragmenty.
„Rok 1994 to zmora, jeśli chodzi o pożary. Na naszym terenie były 4, w tym 3 bardzo 

groźne. Pierwszy w dniu 29 czerwca, w święto Piotra i Pawła, u pana Jana Berneckiego  
z ul. Na Węgry zapaliła się stodoła. Akcja trwała 8 godzin. Następny u pana Franciszka 
Moskala, również z ulicy Na Węgry, zapalił się dom od uderzenia pioruna. Później zapaliła się 
stodoła u pana Tadeusza Berneckiego przy ul. Partyzantów”.

 
„W 1996 r. jednostka nasza brała udział w 13 akcjach bojowych, w tym na terenie miasta 

– 3. Jeden tragiczny pożar przy ul. Partyzantów – spłonął właściciel. Następnie była groźna 
akcja powodziowa, która trwała 3 dni (7-9 września). Brali w niej udział prawie wszyscy 
druhowie naszej jednostki”.

 
„Wypalanie traw w okresie wiosny 2002 r. było prawdziwą zmorą strażaków. Niektóre 

jednostki wyjeżdżały do gaszenia takich pożarów kilka razy dziennie. Sytuacja o tyle była 
niebezpieczna, że wiele z nich miało miejsce w pobliżu dużych kompleksów leśnych naszej 
gminy: Dalina, Bukowca, Ptasznicy czy Gościbi. Mimo apeli (nawet ukarania grzywną pięciu 
sprawców wypalania traw) proceder ten był niejednokrotnie trudny do opanowania”77.

 
„W nocy 10 maja 2011 r. wybuchł groźny pożar stodoły w Sułkowicach. Nikt z ludzi na 

szczęście nie ucierpiał, lecz straty materialne były duże: spaleniu uległ całkowicie budynek 
stodoły, a wewnątrz niego quad, opony wraz z felgami, maszyny do gry, 0,5t siana, 0,5t 
słomy. Pożar gasiło 5 zastępów OSP oraz 2 zastępy jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP  
w Myślenicach. Przebieg akcji opisuje rzecznik prasowy Komendy Powiatowej PSP asp. sztab. 
Marian Rokosz: Z chwilą przybycia pierwszych samochodów gaśniczych budynek stodoły był 
całkowicie objęty ogniem. Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia, oświetleniu terenu działań, podaniu jednego prądu wody w obronie na 
drewniany, zagrożony ogniem budynek mieszkalny, znajdujący się w bezpośrednim sąsiedz-
twie pożaru oraz trzech prądów w natarciu na palącą się stodołę. Po zlokalizowaniu pożaru 
przystąpiono do usuwania spalonej, drewnianej konstrukcji obiektu i dogaszono tlące się 
drewniane elementy konstrukcji, słomę oraz siano”78. 
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Powodzie

Św. Jan Nepomucen

Biskup Pragi święty Jan Nepomucen żył w II połowie XIV stulecia w Czechach. Za odmowę 
wyjawienia tajemnicy spowiedzi został przez despotyczne czeskie władze pojmany, torturo-
wany i zamordowany. Jego ciało mordercy wrzucili do wód Wełtawy, aby zatrzeć tę zbrodnię. 
Podobnie działający na rozkaz komunistycznych władz milicyjni oprawcy zamordowali 
błogosławionego Jerzego Popiełuszkę, wrzucając ciało męczennika naszych czasów do wód  
Wisły. 

Święty Jan Nepomucen jest patronem strażaków, dobrej spowiedzi, spowiedników i 
spowiadających się. Tak go też najczęściej przedstawia ikonografia: w stroju kapłańskim, 
z pięcioma gwiazdami nad głową, z krzyżem w  ręku i z palcem na ustach na znak milczenia. 

Woda jest bardzo ważna do utrzymania nas przy życiu. W minionych wiekach ludzie 
osiedlali się w pobliżu miejsc, gdzie była woda, np. blisko rzek i jezior. Z drugiej strony 
ten żywioł stawał się groźny, ponieważ powodował olbrzymie straty środowiskowe, jak  
np. powodzie spowodowane przez opady atmosferyczne. Niepozorne i na ogół spokojne 
potoki i rzeki gwałtownie wzbierały, niszcząc wszystko, co napotykały na swojej drodze. 
Zalewały grunty i zabudowania, budząc wśród mieszkańców grozę i strach. Za każdym razem 
oznaczały ludzkie cierpienia, dramaty. Za każdym razem z pomocą przychodzili strażacy.

Informacje o powodziach na ziemiach polskich były przekazywane z pokolenia na poko-
lenie, a pierwsze zapisy pochodzą z kronik, m.in. ks. Jana Długosza z XV w. W publikacjach 
książkowych oraz w Internecie, np. na stronie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Krakowie, można znaleźć bardzo wiele wiadomości o powodziach. Ograniczamy się do 
niektórych informacji dotyczących Sułkowic i okolicy. 

Najstarszą notatkę o powodzi w Sułkowicach zamieścił w „Kronice parafialnej”79 
ówczesny ks. proboszcz Józef Danek: 

„Zastałem wielkie pustki [na plebanii], które jeszcze bardziej powiększyła powódź  
z wylewu rzeki sułkowskiej dnia 14 sierpnia 1798 roku, gdyż nie tylko w kościele posadzkę 
zrujnowała na jeden łokieć i w zakrystyi w drugiej szufladzie była”. 

Ks. dziekan Antoni Opidowicz, proboszcz naszej parafii w latach 1877-1904, w tejże 
„Kronice”80 szerzej opisał powodzie i inne wydarzenia w XIX-wiecznych Sułkowicach. Oto 
wybrane zapisy ks. Opidowicza:

„12 czerwca 1855 r. w dzień św. Franciszka oberwała się chmura nad Sułkowicami  
i przy niesłychanych grzmotach lunął deszcz strumieniami – w czasie 15-tu minut wezbrała 
tak gwałtowna powódź, jakiej dotychczas w Sułkowicach nie pamiętano. Całe Sułkowice 
stanęły pod wodą. Woda przewyższyła o kilka sążni brzegi rzeczki sułkowskiej i wyrznęła 
się prosto na kościół, zabrawszy prawie całą drogę przez Sułkowice do Harbutowic prowa-
dzącą. W kościele miała 1,5 łokcia, tak iż ławki z chorągwiami pływały. W pomieszkaniu 
ks. wikarego woda oknami buchała, zabrawszy w stajni końskiej plebańskiej dyle podłogi. 
Płoty i ogrodzenia plebańskie pozrywała i z sobą uniosła. Mieszkańcy blisko rzeki ze strachu 
serca nie mogąc ujść, na dachy wydrapawszy się, przeraźliwy krzyk i jęk czynili, widząc,  
iż woda, unosząc już chałupy, odwieczne topole, narzędzia domowe, coraz bardziej wzrastała. 
Pola w dolinie sułkowskiej okryte urodzajami najpiękniejszymi – porozdzierane, różnymi 
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kamieniami okryte zostały, wszystkie łąki zamuliło, słowem – spustoszenie, które ów dzień 
wyrządził trudne do opisania”. 

„12 lipca [1861] doznały Sułkowice znów niszczących skutków oberwania chmury. 
Ulewa nagła i gwałtowna porozdzierała nasze spadziste grunta, powaliła zboża do ziemi, 
wyrządzając niepowetowane szkody. Masy wód wnet zalały Sułkowice i rzeczka sułkowska 
wezbrała do nadzwyczajnej wysokości. Kościół obwarowany naokoło i w bramie podnie-
sionymi schodami od powodzi oszczędzonym został. Za to napływ nadzwyczajnej wody 
przerznął się przez ogród plebański, obaliwszy ogrodzenia, zabrawszy urodzajną ziemię 
z pola ogrodowego, zostawiwszy tylko kamieniec goły. I ryby moje ze stawku w ogrodzie, 
którem od kilku lat starannie pielęgnował i w którym miałem już karpie 5-funtowe, zabrała 

Zniszczone budynki po powodzi z 15 marca 1934 r. w Sułkowicach
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woda. Szczególnie ucierpiały pola plebańskie. Łaska Wszechmocnego, że ulewa krótko trwając  
w czasie, przeszła, inaczej woda by domy i kuźnie sułkowskie zabrała”.

„Po tej powodzi następowały w naszych czasu przeciągach trzy powodzie inne, a to 
wkrótce jedna z drugą mniejsza wprawdzie, ale zawsze znaczne szkody wyrządzające”.

„W tym roku [1865] w czasie wiosennym pojawiły się od północy kilkakrotnie łuny na 
obłokach w kształcie ognistych słupów, gromadzące się ku zachodowi. Lud z przerażeniem 
patrząc na to zjawisko cudnie piękne, widział w tym oznaki wojen i innych nieszczęść”.

Następcy ks. proboszcza Antoniego Opidowicza nie opisywali powodzi. 

1915 
Wzmiankę o powodzi w tym roku znajdujemy w dokumentach szkoły ludowej: „Budynek 

szkolny, wybudowany w 1883 roku, jest za ciasny. Wobec powyższego zaczęto czynić starania 
o nowy większy budynek szkolny. W 1914 r. zakupiono parcelę przez Gminną Radę Szkolną 
w Sułkowicach o powierzchni 1 ha od Katarzyny Tyrawy, między parcelami Stanisława 
Kiebzaka, Władysława Tyrawy i Jana Bargła. W 1915 r. powódź zabrała część parceli, na skutek 
czego budowa szkoły została zaniechana”81.

1934 
Największa powódź w II Rzeczypospolitej objęła dorzecze Dunajca, Raby, część dorzecza 

Wisłoki i Skawy. Woda uszkodziła lub zniszczyła 22 059 budynków, 167 km dróg, 78 mostów. 
W nurtach wezbranych rzek utonęło w Polsce 100 ludzi i niezliczona liczba zwierząt. Powódź 
dotknęła wszystkie powiaty (17) ówczesnego województwa krakowskiego. Zginęło 55 ludzi. 

Ludwika Frosztęgowa wspominała: „W Sułkowicach podczas lipcowej powodzi w 1934 r. 
ucierpiało wielu ludzi. Woda wskutek długotrwałych i rzęsistych opadów deszczu gwałtownie 
wezbrała w naszych rzekach, potokach i „krzypopach” (małych strumykach). Rozszalała 
się, zatapiając niżej położone zabudowania i pola. W zalanym kościele nawet ławki pływały. 
Ludzie byli zaskoczeni i przerażeni. Utonęło wiele zwierząt domowych. Brudnożółtą wodą 
zostały podmyte i poważnie uszkodzone budynki stojące blisko rzeki. Nasi strażacy pomagali 
wtedy wszystkim, którzy tej pomocy potrzebowali, ratując ludzi, zwierzęta gospodarskie  
i inny dobytek”82.

Opis tych zdarzeń podaje także kronika szkolna Harbutowic: „W dniach 18, 18, 19 i 20 
lipca 1934 r. straszliwa klęska powodzi spowodowana długotrwałymi deszczami (...). Harbu-
towice wraz z okolicą nie były stosunkowo bardzo zagrożone,. Liczne szkody wyrządziła 
nieduża zwykle rzeczka Harbutówka. Zalawszy położone niżej grunta spieniona rzeka, mając 
ok. 2 m ponad normalny poziom, zrobiła przed szkołą olbrzymią wyrwę w drodze bitej, zabie-
rając betonowe ścieki i połowę nasypu. Dzięki akcji ratunkowej tutejszych gospodarzy, która 
polegała na wzmacnianiu brzegów przez układanie ściętych drzew, woda nie posunęła się 
dalej. Natomiast ta sama rzeka z Sułkowicach zniosła gościniec na przestrzeni 50 m i podmu-
liwszy fundamenta nowo wybudowanej kamienicy spowodowała zawalenie się frontowej 
ściany. Wskutek długotrwałych deszczów i częściowo wylewu rzeki niektóre grunta obsunęły 
się, powodując zniszczenie plonów”83.

W „Monografii Sułkowic” czytamy: „W roku 1932 przystąpiono do budowy Domu 
Ludowego. (…) Prace zakłóciła wielka lipcowa powódź, która zniszczyła część materiałów 
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budowlanych, ale w 1935 r. uroczyście otwarto obiekt, który był powodem do dumy całej 
gminy”84.

Po II wojnie światowej Sułkowice, tak jak wiele razy w przeszłości, doświadczyły klęski 
powodzi. Informowała o niej prasa krakowska oraz „Klamra”. Szczegóły znajdujemy  
w „Kronice OSP Sułkowice”. 

1958
Do największych kataklizmów należy powódź z 1958 r., którą porównywano z powodzią 

z 1934 r. 
Kolejne wylewy rzek w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych powodowały duże 

straty materialne.

1997 
„W niedzielę 6 lipca jednostka nasza brała udział w 30-leciu OSP Jastrzębia. Po przyjeź-

dzie, ok. godz. 20:00 druhowie, rozchodząc się do domu, mówili, że chyba niedługo znowu 
się spotkamy, bo zaczęła się ulewa. O godz. 2:00 – alarm – zalało Przedszkole nr 3. Do akcji 
zgłosili się druhowie: Ryszard Sroka, Jan Hodurek, Tadeusz Postawa, Józef Śmiłek. Pojecha-
liśmy pod wskazany adres, ale nic nie można było zrobić, bo praca szła na marne.

Postanowiliśmy zostawić to miejsce i pojechać w dolną część Sułkowic, bo tam byliśmy 
bardziej potrzebni. Pojechaliśmy na Zieloną – woda rosła w oczach. Zawiadomiliśmy Burmi-
strza A. Gumularza i jego zastępcę J. Magierę, policję, Komendanta Powiatowego, dzięki 
radiu, które kilka dni wcześniej zostało zamontowane na wszystkich wozach całej gminy.

Zaczęliśmy ratować drogę obok wodospadu, ale był taki napływ z obu rzek, że nie 
mogliśmy sobie poradzić z zabezpieczeniem drogi. Wpadliśmy na pomysł, aby zamknąć 
drogę wojewódzką, bo zaczęła się obsuwać. Skierowaliśmy samochody przez ulicę Zagumnie, 
czego nie chcieli niektórzy kierowcy respektować, bo nie było jeszcze policji. Przejechało kilka 
samochodów, w tym momencie urwał się asfalt i spadł do rzeki. Jeden z kierowców autobusu 
jadącego ze Suchej do Krakowa ok. godz. 4 rano wiózł robotników do pracy, na jego oczach 
asfalt się urwał. Nie chciał nas słuchać – później nam dziękował, bo chyba by nie przejechał 
tego odcinka. Objazd przez ul. Zagumnie trwał kilka miesięcy, zanim zbudowano nowy mur 
oporowy.

Ewakuowaliśmy również mieszkańców ul. Zarzecze. Nie chcieli opuścić domów, ale udało 
się nam ich wyprowadzić. Ich domy były zalane prawie do okien. Ulewny deszcz z ponie-
działku na wtorek spowodował, że około godz. 8.00 rano nastąpił gwałtowny wylew Harbu-
tówki i Gościbi. Ucierpiały pola zalane brudną wodą, która wdarła się także do budynków 
mieszkalnych i gospodarczych. Ujęcie wody pitnej na Gościbi zostało zamulone i dlatego na 
dobę przerwano dostawę wody pitnej.

Akcja przeciwpowodziowa OSP z naszej gminy trwała nieprzerwanie do czwartku. 
Strażacy interweniowali wszędzie tam, gdzie ich pomoc była najbardziej potrzebna, usuwali 
zatory z rzek, wypompowywali wodę z piwnic i studzien. Dzięki dobrej łączności, jaką 
zapewnił Urząd Miejski, akcja przeciwpowodziowa przebiegała sprawnie i w miarę ludzkich 
możliwości skutecznie.

W akcji brali udział obaj burmistrzowie, p. Gumularz i p. Magiera, a także niektórzy 
pracownicy Urzędu Miasta oraz radni i przewodnicząca rady W. Kołodziejczyk. Po tych 
akcjach otrzymaliśmy podziękowania od władz miejscowych, rejonowych i wojewódzkich. 
Kilku naszych druhów otrzymało odznaczenia”85.
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2001 
„Mieszkańcy Sułkowic przeżyli dramat w środę wieczorem. Kulminacja fali powodziowej 

nastąpiła między godz. 19 i 20. Woda zabierała wszystko. Urząd Miasta i Gminy, znajdujący 
się w Rynku, w jednej chwili stał się wyspą, na której mogli się schronić pracownicy powoła-
nego sztabu kryzysowego i zwykli przechodnie.

- O godz. 18.15 wyjeżdżałem z Zielonej w kierunku Myślenic. Wtedy było jeszcze wszystko 
w porządku, nawet trochę się przejaśniało. Ale już po godz. l9.00 (…) musiałem zatrzymać 
się przed mostem w Sułkowicach. Fala szła wysoko, może nawet metrowa - relacjonował 
kierowca busa.

Mieszkańcy Sułkowic takiej wody jeszcze nie widzieli.
- Mam 44 lata i wiele doświadczyłem, ale czegoś takiego - jeszcze nigdy. Wydawało mi 

się, że to koniec świata - mówił jeden z nich.
Centrum miejscowości istotnie wygląda jak pole po bitwie. Woda płynie rwącym 

potokiem, chodniki są pozrywane, mosty uszkodzone. Wszędzie pełno błota, przy którym 
pracują strażacy. Szkody są ogromne. 

Wczoraj władze gminy wysłały do wojewody pierwsze szacunki. Wynika z nich, że woda 
zalała prawie 2000 ha pól uprawnych, a nie wiadomo, czy wszystkie szkody zamkną się  
w kwocie 25 mln zł. Na dodatek Urząd stracił praktycznie kontakt ze światem; nie ma tam ani 
prądu, ani wody. Dostawy gazu zostały przywrócone dopiero po kilku godzinach. Z prądem 
był dodatkowy kłopot, bo jeden ze słupów energetycznych został podmyty przez rwące 
potoki. Wczoraj sułkowiczanie musieli posiłkować się wodą pitną dowożoną z Myślenic,  
bo ujęcie wody także zostało uszkodzone”86.

Zaraz po ogłoszeniu alarmu zaczęli pracę ratowniczą strażacy z OSP Sułkowice. Praco-
wali bez wytchnienia całą noc i w następnych dniach. W pierwszej kolejności pomagali 
właścicielom zalanych domów i tym, którym groziło niebezpieczeństwo ze strony osuwisk. 
Wypompowywali wodę, likwidowali namuliska i zatory na drogach. Idące bez przerwy pompy 
zacierały się. Ośrodek Pomocy Społecznej zebrał informacje o 500 zalanych domach, pomoc 
powinno otrzymać 176 osób.

W akcji powodziowej uczestniczyło także około 35 jednostek OSP z całej gminy i okolic 
oraz drużyna PSP z Myślenic. Ratowników wsparł Zakład Gospodarki Komunalnej i osoby 
prywatne, które udostępniały sprzęt i ręce do pracy. 6 radiowozów do zabezpieczenia mienia 
i przejazdów przeznaczył powiatowy komendant policji.  

„W dniu 7 września 2007 r. o godz. 4 rano nasza jednostka została wezwana do akcji 
powodziowej. Przystąpiliśmy do wypompowywania wody z ok. 30 zalanych piwnic, garaży 
oraz usuwania powalonych drzew. Akcja trwała do godz. 20.00 8 września”87.

2009 
Oberwanie chmury i gwałtowne ulewy w dniach 23 i 24 czerwca, poprzedzone wcze-

śniejszymi kilkudniowymi opadami, były przyczyną wylania Harbutówki i Gościbi. Pierwsze 
podtopienia miały miejsce 23 czerwca. Podczas gdy trwały uroczystości czterdziestolecia 
nadania praw miejskich Sułkowicom i Msza św. odprawiana przez ks. kardynała Stanisława 
Dziwisza - Honorowego Obywatela Sułkowic, rzeka podtapiała Zieloną. Na granicy Sułkowic 
i Jasienicy potok Gościbia zniweczył prace wykonane w ramach regulacji prowadzonej przez 
zarząd wód.

Następnej nocy drogi w Harbutowicach zamieniły się w rwące potoki, które przenosiły 
muł, ziemię, kamienie oraz konary drzew. Powstały osuwiska ograniczające drożność dróg.
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W Sułkowicach Harbutówka wystąpiła z brzegów w okolicy rynku, podmywając domy  
i ogrody, ale największe szkody rwąca woda poczyniła w rejonie Zielonej, Zarzecza.

Błyskawicznie zmobilizowały się wszystkie jednostki OSP gminy, pomagając sobie 
wzajemnie tam, gdzie było największe zagrożenie. Wkrótce do akcji włączyła się Jednostka 
Ratowniczo-Gaśnicza z PSP w Myślenicach. Został powołany Gminny Sztab Kryzysowy. 
Całość działań koordynował burmistrz Piotr Pułka. Strażacy nie tylko ratowali podczas 
powodzi, ale też sprzątali nasze ulice, pompowali wodę, udrażniali zagrożone miejsca.  
W obiektach komunalnych i u osób prywatnych wypompowali wodę na terenie gminy z ok. 
160 piwnic. 

„W przeciągu kilku dni nad Myślenicami, Sułkowicami i Dobczycami przetoczyła się 
seria nawałnic i burz. Lokalne potoki (…) zamieniały się w rwące rzeki, które występowały ze 
swojego koryta na drogi. Woda była dosłownie wszędzie, spływała ze zboczy, płynęła ulicami 
i wydostawała się ze studzienek burzowych, całkowicie zaskakując mieszkańców.

We wtorek, 23 czerwca duchota przeszkadzała mieszkańcom od początku dnia. Nagle nad 
miastem znalazły się czarne chmury – zwiastun deszczu. Pierwsze opady trwały niespełna 
godzinę. Deszcz padał nieustannie, tworząc na jezdniach ogromne kałuże. Po kilkudzie-
sięciu minutach wydawało się, że to już koniec. Niestety, chwilę później nastąpiło jeszcze 
mocniejsze oberwanie chmury. Opady były tak intensywne, że lokalne potoki zaczęły niebez-
piecznie rozrastać się z każdą minutą. Ci, którzy początkowo nie zwracali większej uwagi na 
ulewę, zaczęli z niepokojem spoglądać w niebo.

O godzinie 17.03 w Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej, oficer pełniący dyżur odebrał 
pierwszy telefon. – Przez miasto przechodzi nawałnica, wody jest coraz więcej i coraz bliżej 
domów! - usłyszał. Kiedy odłożył słuchawkę, telefon rozdzwonił się na dobre. Potwierdziły 
się przewidywania Biura Hydrologicznego z Krakowa. W tym samym momencie rozesłane 
zostały informacje do włodarzy gmin, służb działających na terenie powiatu i wszystkich 
strażaków”88.

„Podczas nawałnic, jakie przeszły nad powiatem, nikt nie zginął ani nie został ranny. 
Ciągle trwa szacowanie strat, które wyrządził żywioł. Naprawa zniszczonych dróg i mostów 
oraz zatkanych przepustów może zająć nawet kilka miesięcy”89.

2010 
W maju i czerwcu powódź na południu kraju spowodowała ciężkie dni pracy dla druhów 

naszej jednostki, którzy w maju pomagali poszkodowanym przez kilka dni i nocy; dodatkowo 
w czerwcu całym sprzętem jednostki pojechali pomagać w usuwaniu skutków zalania wsi w 
innym powiecie.

Zaczęło się jak zawsze intensywnymi opadami w górze rzek Gościbi i Harbutówki. Tym 
razem dały się we znaki nie tylko wezbrane rzeki, potoki i woda schodząca z pól, lecz także 
uaktywniające się osuwiska. Do końca maja w naszej gminie było ich aż sześć.

Od nocy z 16 na 17 maja przez kilka dni bez przerwy pracowało 76 strażaków OSP (łącznie 
przepracowali w maju 2048 godzin). Nie tylko pompowali piwnice i usuwali zatory w rzekach 
i potokach z naniesionych konarów, drzew i śmieci, lecz także, gdzie się dało, zapobiegali 
wylewom. Przy strażnicach i w gminie rozdawano mieszkańcom worki na piasek i pomagano 
je napełniać. Każdy dzień opadów przynosił nowe zdarzenia, zalania i straty w nowych 
miejscach. 

Fala powodzi wróciła na początku czerwca. Wystarczył jeden dzień ulewy, by na nowo 
ruszyły osuwiska, by rzeki i potoki podmyły kilka kładek, mostów i słupów energetycznych 
oraz spędziły sen z powiek ludzi żyjących na terenach zalewowych i osuwiskowych.
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W widłach Gościbi i Harbutówki przy ul. Sportowej złamały się dwa słupy elektryczne, 
została podmyta niedawno ukończona kanalizacja oraz sieć gazowa. W tym samym miejscu 
kładka się pochyliła. Silny nurt rzeki wyrwał i przewrócił drzewo wraz z korzeniami. Umoc-
nienia wykonane z koszy kamiennych zostały podmyte i wyrwane z brzegów, (rzece kilka 
lat temu zmieniono koryto, ale natura okazuje się silniejsza od woli człowieka). Most przy 
ul. kpt. Stanisława Stanaszka w Sułkowicach przy drodze na wodociągi został uszkodzony, 
gdyż silny prąd wody podmył przęsło i wypłukał ziemię, na której most ten jest osadzony. 
Wodospad zwany „Piscalą” u zbiegu rzek został zniszczony. Kosze kamienne wzmacniające 
brzeg niebezpiecznie się osunęły, przez co trochę obniżył się chodnik wraz z balustradą przy 
głównej ulicy Sułkowic. 

Ponownie nastąpiło zamulenie zbiornika wody pitnej. Woda zalała piwnice. Zostały 
uszkodzone mosty i kładki. Przydrożne rowy, wypełnione wodą, która wylewała się na szosę, 
spowodowały ograniczenie ruchu samochodowego, zwłaszcza w kierunku Suchej Beskidz-
kiej. Także studzienki kanalizacyjne, zamiast odprowadzać deszczówkę, tryskały błotnistą 
cieczą. Pola zalane, drogi między domami zamieniły się w potoki90.

W następnych latach, dzięki Bogu, wiosenne i letnie ulewy nie powodowały w Sułkowi-
cach większych powodzi. Oczywiście nasi strażacy pomagali mieszkańcom, udrażniali mostki 
i przepusty drogowe w celu zapobiegania zalania domów i posesji, usuwali powalone drzewa, 
które zatarasowały drogi itp. 
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Akcje ratowniczo-gaśnicze 

Nasza OSP dniem i nocą czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców Sułkowic i okolic. 
Nie ma znaczenia, czy są to święta, czy dni robocze. Strażacy biorą udział w różnych akcjach. 
Są wzywani nie tylko do pożarów. Pomagają poszkodowanym w wypadkach drogowych  
i neutralizują zanieczyszczenia jezdni. Po nawałnicach usuwają przewrócone drzewa na 
zalanych ulicach i drogach, wypompowują wodę z piwnic i zanieczyszczonych studni. 
Muszą sobie radzić z połamanymi słupami elektrycznymi i telefonicznymi, uszkodzo-
nymi wodociągami i gazociągami. Odśnieżają dachy budynków użyteczności publicznej. 
W ostatnich latach często muszą gasić pożary traw i lasów. Pomagają także policji  
w poszukiwaniach zaginionych osób, zabezpieczają lądowisko dla śmigłowców Lotni-
czego Pogotowia Ratunkowego. Niosą pomoc ludziom w wielu innych przypadkach, np. 
likwidują gniazda os lub szerszeni. Na szczęście mało jest fałszywych alarmów.

Działalność straży pożarnej nie ogranicza się tylko do wyjazdów alarmowych. To także 
udział druhów w różnych ćwiczeniach, zawodach, szkoleniach, spotkaniach w szkołach  
i przedszkolach. Tego rodzaju wyjazdów nie wypisałem do poniższego zestawienia.

W zeszytach wyjazdów (nazywanych „Książką zajęć OSP”) dowodzący akcjami 
zanotowali rodzaje i miejsca akcji, ile czasu trwały, jakie samochody strażackie wyje-
chały oraz kto z druhów w akcji brał udział. Są też nazwiska osób, którym udzielono 
pomocy. Dowódcy akcji dość często nie pisali, jaki był rodzaj pożaru: domu, stodoły, 
sadzy w kominie, warsztatu, niekiedy brakuje także nazwy ulicy i nawet miejscowości. 
Poniżej przedstawiam w skrócie wyjazdy z lat 1998-2018. Zachowałem tradycyjne 
nazwy rejonów Sułkowic jak Ptasznica, Sucha Góra, Jasieński Dział itd. Przy nazwach ulic 
w naszym mieście opuściłem wyraz Sułkowice.
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1998
03.03. i 04.03. – pożary lasu w Rudniku 
22.05. – pożar lasu na Ptasznicy 
21.07. – pożar na Węgrach 
05.12. – pożar w Sułkowicach  

1999
09.02. – pożar przy ul. Starowiejskiej
26.03. – pożar lasu na Granicach
27.03. – pożar stodoły w Harbutowicach 
28.03. – pożary traw na Ptasznicy
01.04. – pożar traw za Sotwinami
21.05. – pożar przy ul. Partyzantów (od pioruna)
12.10. – pożar w Rudniku
05.11. – pożar przy ul. Partyzantów  

2000
06.02. – pożar w Sułkowicach
14.03. – pożar w Krzywaczce
15.04. – pożar stodoły przy ul. Starowiejskiej
24.05. – pożar w Biertowicach
05.06. – pożar lasu w Rudniku
22.06. – poszukiwanie zaginionego mężczyzny z Sułkowic 
23.07. – akcja powodziowa
31.07. – usunięcie drzew z linii elektrycznej 
25.08. – fałszywy alarm o pożarze w Rudniku
23.12. – przepompowanie wody ze zbiornika na Gościbi do wodociągów
06.12. – pożar w Biertowicach 

2001
01.01. – pożar w Harbutowicach
28.02. – pożar stodoły w Biertowicach 
09.03. – pożar lasu w Rudniku
04.04. – pożar w Harbutowicach (fałszywy alarm)
13.04. – pożar w Biertowicach 
03.07. – pożar autobusu koło Kolonii
12.07. i 17.07. – pożary przy ul. Starowiejskiej  
24.07.-25.07. i 28.07. – akcje powodziowe
27.07. – pożar w „Kuźni” 
01.08. – pożar w Rudniku 
30.08. – fałszywy alarm o pożarze w Rudniku
24.09. – wypompowanie wody z 2 piwnic na Węgrach
13.10. – pożar na Węgrach 
25.10. – pożar przy ul. Partyzantów 
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2002
21.01. – pożar domu na Zielonej 
29.01. – pożar na placu targowym w Sułkowicach
20.02. – pożar traw na Suchej Górze 
06.03. – pożar lasu w Biertowicach
07.03. – usunięcie połamanych drzew w Rudniku i na Zielonej
09.03. – pożar przy ul. 1 Maja 
13.03. – pożar traw na Białym Brzegu 
22.03. – wypompowanie wody ze zbiornika w gimnazjum 
03.04. i 02.05. – pożary traw na Jasieńskim Dziale 
28.03. – pożar na Gościbi 
09.04. – pożar stodoły w Krzywaczce
13.04. – pożar stodoły w Biertowicach
03.06. – usunięcie złamanego drzewa przy ul. Szkolnej
03.06. – pożar przy ul. Na Oblasek 
12.06. – pożar w Izdebniku
09.08. – pożar baraku przy boisku na Zielonej 
27.08. – pożar w Krzywaczce
19.09. – pożar w Biertowicach 
27.10. – usunięcie złamanego drzewa w Sułkowicach
07.12. – usunięcie złamanych drzew w Harbutowicach  

2003
03.01. – wypompowanie wody z trzech piwnic w Sułkowicach
17.01. – wypadek na ul. Partyzantów
05.02. – wypadek na ul. Kowalskiej
11.03. – pożar w Rudniku 
14.02. – wypadek w Biertowicach
10.03. – wypompowanie wody z piwnicy przy ul. Partyzantów
11.03. i 24.03.-25.03. – pożary traw w Rudniku, na Jasieńskim Dziale (dwukrotnie),  
w Harbutowicach, Biertowicach, przy drodze do Jastrzębi 
31.03. – pożary traw koło stadionu i blisko Pomnika w Harbutowicach, pożar lasu  
w Dalinie
03.04. – pożar domu przy ul. Partyzantów
12.04. – wypadek w Biertowicach
13.04. i 26.04. – pożary lasu w Rudniku
17.04. i 20.04. oraz 01.05. i 04.05. – pożary traw, na Jasieńskim Dziale  
i przy ul. Sportowej
18.04. i 21.04. – wypadki w Harbutowicach
22.04. – pożar domu w Biertowicach
22.03. i 26.04. – pożary traw i lasu przy drodze do Jastrzębi, na Granicach  
oraz na Gościbi 
26.04. – pożar lasu w Harbutowicach
29.04. – pożar samochodu w rynku 
21.05. – uratowanie konia z przepaści za rzeką w Biertowicach 
31.07. – wypadek na ul. Partyzantów
09.08. – pożar w Harbutowicach 
31.08. – pożar w parku w Sułkowicach
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12.09. – wyciągnięcie tira z rowu w Biertowicach
09.10. – poszukiwanie zaginionego mieszkańca Rudnika 
08.12. – wypadek w Harbutowicach 

2004
01.01. – poszukiwanie zaginionego mieszkańca Sułkowic 
12.01. – pożar domu przy ul. Ślusarskiej
23.01. – wypadek w Harbutowicach
22.02. – pożar w Izdebniku
16.03. – wypompowanie wody z piwnic przedszkola 
03.04. – pożar w Rudniku
19.04. – pożar lasu na Bukowcu
01.05. – wypompowanie wody z piwnicy przy ul. Wolności
01.05. – pożar traw na Jasieńskim Dziale 
11.06. – wypadek w Harbutowicach 
11.06. – wypadek koło kościoła w Sułkowicach
12.07. – pożar stodoły w Rudniku
01.08. – pożar zboża w postawku
01.08. – poszukiwanie zaginionego mieszkańca Krzywaczki
20.08. – wypadek w Krzywaczce
20.08. – usunięcie złamanego drzewa przy ul. Tysiąclecia
22.08.; 26.08.; 03.09 – wypadki w Harbutowicach, Rudniku i Biertowicach
15.09. – pożar traw koło wysypiska śmieci
25.10. – oczyszczenie studni przy ul. Wolności
25.10. – pożar w bloku na Zielonej
26.10. – wyciągnięcie ciągnika z rowu
19.11. – alarm z powodu wichury i śnieżycy: usunięcie złamanego drzewa z linii elek-
trycznej na Granicach, uzupełnienie dachówek na szkole podstawowej, usunięcie 
złamanego drzewa koło Cepelii
24.11. – pożar barakowozu na Granicach 
04.12. – wypadek na Kagankowej Dolinie
19.12. – pożar warsztatu stolarskiego w Biertowicach  

2005
09.03. – wypadek w Rudniku
17.03. – wypompowanie wody z piwnicy przy ul. Wolności
29.03. – pożar traw przy ul. Partyzantów  
02.04.-29.04. – pożar traw za gimnazjum, przy ul. Sportowej, w Rudniku, Krzywaczce, 
na Gościbi, w Harbutowicach, na Jasieńskim Dziale
07.04. – pożar lasu w Rudniku
25.05. – wypadek na Zielonej 
22.06. – wypadek w Biertowicach 
10.07. – poszukiwanie zaginionej mieszkanki Rudnika
10.07. – wypadek w Harbutowicach 
12.08. – pożar kotłowni w Harbutowicach
23.08.; 31.08.; 14.09.; 21.09. – usunięcie gniazd szerszeni dwukrotnie w Rudniku,  
Biertowicach i na Zagumniu
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25.08. i 27.08. – akcja powodziowa w Andrychowie 
26.08. – wypompowanie wody z piwnicy przy ul. Wolności
27.08. – wypadek w Harbutowicach 
06.09. – pożar samochodu na ul. Kowalskiej
07.09. – nieszczelność rury gazowej przy ul. Wolności
20.09. – wypompowanie wody ze zbiornika przy ul. Zarzecze
27.09. – wypadek na Suchej Górze
30.09. – pożar kosza w rynku 
08.11. – pożar w Izdebniku
24.11. – pożar na Węgrach 
26.11. – pożar domu w Harbutowicach
05.12. – wypadek na ul. Partyzantów
22.12. – wypadek w Biertowicach 

2006
23.01. – wypadek na Suchej Górze
29.01. – pożar stodoły w Krzywaczce 
21.02. – zerwanie dachu w Harbutowicach 
06.03. – poszukiwanie zaginionego mężczyzny
15.03. – wypadek w Harbutowicach 
30.03. – wypompowanie wody z piwnicy przy ul. Wolności  
15.04. – wypadek w Izdebniku 
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25.04. – wypadek w Harbutowicach 
30.05. – pożar przy ul. 1 Maja
03.06. – pożar lakierni przy ul. Wolności 
21.06. – wypadek w Biertowicach 
04.07. – wypadek w Sułkowicach
08.07.-27.09 – usunięcie gniazd szerszeni dwukrotnie przy ul. Kowalskiej,  
w Biertowicach, Krzywaczce, na Węgrach, przy ul. Na Oblasek
14.07. – wypadek w Biertowicach
29.07. – pożar samochodu 
19.08. – pożar lasu na Dalinie
25.08. – wypadek w Biertowicach 
28.08. – pożar domu w Rudniku
31.08. – usunięcie złamanego drzewa na Ptasznicy
15.09. – pożar lasu na Ptasznicy
30.09. – wypadek na ul. 1 Maja
04.10. – oczyszczenie studni przy ul. Wolności
05.10. – wymiana rynien na Ośrodku Zdrowia na Zielonej
21.10. – pożar na wysypisku śmieci w Sułkowicach
28.10. – wypadek na ul. 11 Listopada
11.11. – wypadek na ul. Kowalskiej
18.11. – oczyszczenie studni przy ul. Partyzantów
30.11. – oczyszczenie kanału w warsztatach szkolnych w Rudniku
19.12. – pożar w piekarni na Zielonej
28.12. – pożar stodoły w Biertowicach 
29.12. – wypadek w Harbutowicach 

2007
02.01. – wypadek na ul. 1 Maja
11.01. – pożar samochodu na Zielonej
18.01. – usunięcie złamanego drzewa na Oblasku
18.01. – pożar sklepu w Rudniku
19.01. – usunięcie złamanego drzewa w rynku
03.02. – wypadek na Zielonej
18.02. – pożar lasu w Biertowicach 
04.03. – wypadek na Białym Brzegu
06.03. – pożar lasu w Rudniku
07.03. – pożar lasu przy drodze do Jastrzębi
12.03.-23.04. – pożary traw na Gościbi, dwukrotnie na Jasieńskim Dziale, na Suchej 
Górze i w Harbutowicach, koło gimnazjum, na Węgrach, koło szkoły zawodowej
30.03. – usunięcie oleju z jezdni na Suchej Górze
01.04. i 15.04. – pożar lasu w Harbutowicach i na Granicach
07.04. – wypadek na Zielonej
13.04. i 26.04. – pożary w Biertowicach i Rudniku
29.04. – wypadek na ul. Partyzantów
04.05. i  11.05. – wypadki w Harbutowicach i Sułkowicach
26.05. – pożar domu w Rudniku
06.07.; 10.07.; 20.07.; 23.08. – usunięcie złamanych drzew na Oblasku,  
przy ul. Tysiąclecia i w Biertowicach
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07.07. – uszkodzenie linii elektrycznej przy ul. Partyzantów
10.07. – usunięcie plamy oleju z jezdni na Suchej Górze
28.07. – pożar lasu w Rudniku
30.07. – wypadek w Harbutowicach
03.08.- 28.09. – wielokrotne usunięcie gniazd os i szerszeni  
we wszystkich miejscowościach gminy 
24.08. – pożar samochodu na ul. Kowalskiej
25.08. – wypadek przy Kolonii
07.09.i  08.09. – akcja powodziowa
10.09.-13.09.; 08.10. – wypompowanie wody z piwnic w Sułkowicach
01.10. – wypadek w Sułkowicach
05.10. – wypadek w Biertowicach 
13.10. – oczyszczenie kanału ściekowego przy ul. Kowalskiej 
18.10. – pożar restauracji w Krzyszkowicach 
27.10. – obstawa „Rajdu żubrów”
04.11. – pożar składu opału w Rudniku 
06.12. – wypadek w Jasienicy
26.12. – pożar domu w Harbutowicach 

2008
09.02. – pożar śmieci za barakami na Zielonej
25.02. – pożary traw koło wysypiska śmieci, na Gościbi, na Malikówce i na Jasieńskim 
Dziale
29.02. – wypadek na ul. Wyzwolenia
03.03. – pożar stodoły w Biertowicach 
11.03. – pożar na Zielonej
23.03. – pożar traw na Malikówce (dwukrotnie), na Jasieńskim Dziale i w Biertowicach
04.04. – pożar na Zielonej 
09.04. – pożary traw na Suchej Górze i na Jasieńskim Dziale
10.04. – pożar lasu na Ptasznicy
13.04. i 28.04 – pożary traw w Biertowicach 
27.04. – wypadek na Zielonej koło boiska
25.05. – pożar garażu w Krzywaczce 
27.05. – wypadek na ul. 1 Maja
28.05. – wypadek ciągnika 
07.06. – pożar na cmentarnym śmietnisku w Sułkowicach 
10.06. – pożar warsztatu przy ul. Na Oblasek
14.06. – wypadek w Biertowicach 
19.06. – pożar domu w Biertowicach 
22.06. – pożar lasu w Rudniku
24.06. – wypompowanie wody z piwnic w Sułkowicach
03.07. i 11.09. – usunięcie gniazd szerszeni i OSPrzy ul. Partyzantów, Zarzecze 
(dwukrotnie), Ślusarskiej, Kowalskiej,  na Zagumniu, Wyzwolenia, w Rudniku
08.07. – oczyszczenie studni na Węgrach 
09.07. – wypadek na ul. Sportowej 
26.07. – gniazdo szerszeni na Zagumniu (nie usunięto, bo nie dopuszczono do gniazda)
04.08. – wypadek na ul. 1 Maja
07.08.; 08.08.;21.08. – oczyszczenie studni przy ul. Zagroda i ul. Sportowej
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08.08. – usunięcie plamy oleju z jezdni w Harbutowicach 
15.08. – wypadek na Suchej Górze
28.08. – wypadek na ul. 1 Maja
09.09. – wypadek w Rudniku 
16.09.-17.09. – usunięcie plamy oleju z jezdni w Harbutowicach oraz na ul. Wyzwolenia 
18.09. – wypadek na ul. Partyzantów
23.10. – wypadek w Biertowicach 
19.11. – wypadek w Harbutowicach
20.11. – pożar samochodu na Węgrach 

2009
23.01. – wypadek na ul. Tysiąclecia 
07.02. – wypadek w Harbutowicach 
19.02.-04.03. – usunięcie śniegu i sopli z dachów wielu budynków, np. Ośrodka 
Zdrowia, przedszkoli, sklepów
09.03. – wypompowanie wody z piwnicy przy ul. Kowalskiej  
20.02. – wypadek w Sułkowicach
07.04.-23.04. – pożary traw w Grobach, na Ptasznicy, na granicy z Izdebnikiem,  
przy ul. Sportowej, dwukrotnie na Jasieńskim Dziale
11.04. – wypadek w Rudniku 
01.05.-04.05. – wypompowanie wody z piwnic na Zagumniu i przy ul. Kpt. Stanaszka
11.05. – usunięcie dachówek z ul. 11 Listopada
17.06. – wypadek w Harbutowicach 
23-24.06. – wypompowanie wody z piwnic w Sułkowicach (wiele razy)
06.07. – usunięcie gniazda os na Zielonej
25.07. – oczyszczenie studni (wiele razy)
28.07. – wypadek na Ptasznicy
01.07. – wypadek w Izdebniku 
05.07.-17.07. – oczyszczenie studni przy ul. Partyzantów, 1 Maja, Krzywej i Wyzwolenia 
19.07. – wypadek w Izdebniku 
25.07. – wypadek na ul. Wyzwolenia 
13.08.; 27.08.; 28.09. – usunięcie gniazd os i szerszeni w Rudniku 
24.08. – pożar samochodu na ul. 1 Maja
14.10.-15.10. i 27.10. – usunięcie złamanych drzew na Ptasznicy, przy ul. Kowalskiej,  
na Jasieńskim Dziale, w Harbutowicach
17.10. – pożar w mieszkaniu na Zielonej
20.10. – wypadek na ul. Partyzantów 
19.11. – wypadek na ul. 11 Listopada
04.12. – pożar domu w Rudniku
08.12. – wypadek koło kościoła w Sułkowicach
10.12. – wypadek na Zielonej
19.12. – pożar kotłowni przy ul. Sportowej 
25.12. – pożar samochodu przy ul. Partyzantów  

2010 
02.01. – wypadek na ul. 11 Listopada
22.01. – pożar warsztatu na Węgrach
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15.01.-23.01. – polewanie lodowisk na Zielonej i boisku na Kamieńcu 
01.02. – pożar przy ul. 1 Maja 
03.02. – wypadek w Rudniku
06.02. – pożar warsztatu stolarskiego w Biertowicach
17.02.-18.02– usunięcie śniegu z dachów przedszkola, hali sportowej gimnazjum, 
szkoły zawodowej i lodu z dachu internatu
20.02. – wypompowanie wody z piwnicy przy ul. Zagroda
22.02. – wypadek na ul. 1 Maja
20.03. – wypadek na ul. Wolności
20.03.-30.03 – pożary traw dwukrotnie w Biertowicach, Harbutowicach, na Jasieńskim 
Dziale, w Grobach, na Wielkiej Górze, Gościbi i fałszywy alarm na Ptasznicy 
25.03. – pożar kontenerów w Krzywaczce
25.03. – wypadek w rynku
29.03.-28.04. – pożar lasu na Ptasznicy
01.04. – pożar na Zielonej (fałszywy alarm)
06.04. – pożar silosu w Krzywaczce 
12.04. – pożar domu w Biertowicach 
14.04. – wyciąganie karetki pogotowia z rowu przy ul. Krzywej 
29.04. – oczyszczenie studni przy ul. Kpt. Stanaszka
16.05. – usunięcie gałęzi przy placu targowym w Sułkowicach 
17.05.i nast. dni – akcja powodziowa w Sułkowicach: wypompowanie wody z piwnic 
przy wielu ulicach; zabezpieczenie kładki i przepustu koło placu targowego, umocnienie 
brzegu rzeki koło biura GS; udrożnienie przepustu na Granicach; usunięcie gałęzi  
z potoku Jastrząbka; umocnienie brzegu Harbutówki
02.06. – usunięcie powalonych drzew przy ul. 11 Listopada i w Rudniku
04.06. – wypadek w Biertowicach 
04.06. i nast. dni – akcja powodziowa: usunięcie połamanych drzew z rzeki koło 
budynku basenu; wypompowanie wody z piwnic; umacnianie brzegów Harbutówki  
przy ul. Partyzantów; na prośbę burmistrza rozburzenie budynku koło basenu
13.06. – wypadek na ul. 1 Maja
19.06. – wypadek na ul. 11 Listopada
05.07. – wypadek na Ptasznicy
18.07. – pożar samochodu w Biertowicach 
19.07. – wypadek na ul. Tysiąclecia
24.07. i 28.07. – oczyszczenie studni na Suchej Górze
24.07. – pożar domu w Krzywaczce 
30.07. – wypadek w Izdebniku
02.08. – wypadek w Harbutowicach
02.08.- 04.08. – oczyszczenie studni przy ul. Wolności, Polnej, Sportowej
05.08. – wypadek przy ul. 11 Listopada
12.08. – usunięcie gniazda szerszeni przy ul. Partyzantów
16.08. – oczyszczenie studni przy ul. Sportowej
26.08. – pomoc w przejeździe karetki pogotowia ratunkowego z ul. Partyzantów w pola
31.08. – wypompowanie wody z piwnicy przy ul. Wyzwolenia
06.09. – pożar na Zielonej
16.09.-20.09.– oczyszczenie studni przy ul. Partyzantów i Starowiejskiej
23.09. – obcięcie konarów drzew na Suchej Górze
05.10. – oczyszczenie studni na Węgrach
13.10. – usunięcie plamy oleju z jezdni
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18.10. – usunięcie błota z ulic na Zielonej
02.11. – zabezpieczenie lodowiska w Rudniku 
12.10. – wypadek w Biertowicach 
20.11. – wycięcie drzew przy ul. Partyzantów
21.11. – pożar kotłowni przy ul. 24 Lipca
31.11. – wypadek na ul. 11 Listopada
01.12. – pożar wytwórni mas bitumicznych w Bysinie
14.12. – odśnieżanie dachu w DPS 
22.12. – wyciągnięcie samochodu z rowu przy ul. Kpt. Stanaszka 

2011
04.01. – wypadek na Suchej Górze
04.01. – polewanie lodowiska na Kamieńcu
08.01. – wypompowanie wody z piwnicy przy ul. Wyzwolenia 
23.01. – usunięcie rozbitej szyby na przystanku w Kagankowej Dolinie
03.02. – wypadek na ul. Partyzantów 
10.02. – pożar domu przy ul. 1 Maja
10.02. – oczyszczenie rynny na dachu szkoły zawodowej
17.02. – pożar samochodu na ul. Partyzantów 
25.02. – wypadek w Izdebniku 
13.03.-22.04 – pożary traw na Oblasku, przy ul. 21 Stycznia, Wyzwolenia, Sportowej, 
 na Zagumniu, na Gościbi koło wodociągów
16.03. – pożar tartaku w Harbutowicach 
19.03. – usunięcie plamy oleju z jezdni na Ptasznicy
27.03. – pożar domu w Rudniku 
09.04. – pożar kotłowni w Harbutowicach 
21.04. – wypadek w Biertowicach 
21.04. – pożar opon na Węgrach 
29.04. – wypadek na ul. Wolności 
06.05. – oczyszczenie studni przy ul. Partyzantów 
06.05. – wypadek na ul. 1 Maja
10.05. – pożar stodoły w Sułkowicach
16.05.-23.05. – wypadki w Biertowicach 
06.06. – pożar tartaku w Krzywaczce 
06.06. – usunięcie złamanego drzewa przy ul. 1 Maja
13.06. – wypadek na ul. Wolności 
20.06.-03.10. – usunięcie bardzo wielu gniazd os i szerszeni  
we wszystkich miejscowościach gminy 
26.06. – wypadek w Biertowicach 
29.06. – oczyszczenie studni w Krzywaczce 
01.07. – wypadek na ul. Partyzantów 
04.07. – wypadek w Rudniku
15.07. – wypadek w Palczy
17.07. – pożar na placu targowym na Zielonej
21.07. – pożar kosza w rynku
08.08. – wypadek w Izdebniku 
10.08. – wypadek na ul. Kowalskiej
14.08. – pożar traw przy ul. Ślusarskiej  
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25.08. – oczyszczenie studni przy ul. Starowiejskiej 
06.09. – wypadek w Biertowicach 
07.09. – wypadek na ul. Partyzantów 
11.09. – wypadek w Harbutowicach 
12.09. – wypadek w Rudniku 
16.09. – wypadek w Harbutowicach 
23.09. – usunięcie rozbitego szkła na ul. 1 Maja
27.09. – wypadek na ul. 1 Maja
29.09. – wypadek 
04.10. – wypadek w Izdebniku 
04.10. – wypadek na ul. Sportowej 
14.10. – oczyszczenie rynny na dachu gimnazjum
22.10. – usunięcie złamanego drzewa na Węgrach 
23.10. – pożar samochodu 
29.10. – wypadek w Harbutowicach 
12.11. – pożar wysypiska śmieci na cmentarzu w Sułkowicach 
12.11. – pożar kotłowni w Rudniku
10.12. – pożar samochodu na ul. Partyzantów 
17.12. – wypadek na ul. 11 Listopada

2012
05.01. – zabezpieczenie zerwanego dachu domu na Węgrach 
29.01. – pożar kotłowni przy ul. Zarzecze 
08.02. – dwa pożary w Rudniku
13.02. – pożar domku na Zielonej
16.02. – odśnieżanie dachów przedszkola i gimnazjum
28.02. – pożar warsztatu samochodowego w Rudniku
29.02. – wypadek na Zielonej
04.03.-25.05. – pożary traw na Oblasku, koło stadionu, kilka razy na Jasieńskim Dziale, 
w Rudniku, Harbutowicach, Biertowicach, Łubiance, w Głębcu, na wysypisku śmieci,  
na Białym Brzegu, na Gościbi, przy ul. Tysiąclecia, Partyzantów, Kpt. Stanaszaka,  
na Granicach i Ptasznicy 
18.03. – wypadek w Sułkowicach
19.03. – oczyszczenie studni przy ul. 1 Maja
18.04. – wypadek w Sułkowicach
23.06. – usunięcie plamy oleju z ul. 1 Maja
01.06. – wypadek w Harbutowicach 
03.06. – pożar wysypiska śmieci na cmentarzu w Harbutowicach 
05.06. – pożar w Krzywaczce 
12.06. – wypompowanie wody z piwnic w Sułkowicach 
03.07. – wypadek na ul. Partyzantów 
05.07. – wypadek na ul. Kpt. Stanaszka
06.07. – pożar stodoły przy ul. Starowiejskiej 
06.07.-06.09. – usunięcie gniazd os i szerszeni dwukrotnie przy ul. Smereczyńskiego, 
Kowalskiej, w Rudniku, przy ul. Kpt. Stanaszka, Krzywej
19.07. – usunięcie złamanego drzewa na Zielonej
12.08. – wypadek na ul. Partyzantów 
22.08. – pożar domu przy ul. Wyzwolenia
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01.09. – wypadek na ul. 1 Maja
01.09. i 16.09. – wypadki na ul. 11 Listopada
05.10. – usunięcie złamanego drzewa przy ul. Szkolnej 
12.10. – pożar domu w Harbutowicach 
21.10. – wypadek w Biertowicach 
23.10. – pożar na Gościbi
12.11. – wypadek na Zielonej
20.11. – pożar przy ul. Krzywej
10.12. – pożar garażu przy ul. Wyzwolenia
05.12. – pożar domu w Jasienicy  

2013
01.01. – pożar domu przy ul. 21 Stycznia
22.01. – usunięcie złamanych drzew w Harbutowicach i na Zielonej 
30.01. i 08.02. – odśnieżanie dachów gimnazjum, hali sportowej i przedszkola
13.02. – pożar kotłowni na Suchej Górze
17.02. – pożar przy ul. Partyzantów 
29.03. – pożar kontenera przy ul. Tysiąclecia 
13.04. – pożar domu w Harbutowicach 
14.04. – pożar na Zagumniu
20.04. – pożar w Harbutowicach 
20.04.-27.04.  – pożary traw w Biertowicach, na Gościbi i dwukrotnie na Jasieńskim 
Dziale  
29.04. – pożar nad rzeką koło stacji benzynowej przy ul. 1 Maja
05.05. – pożar samochodu przy ul. 1 Maja
10.05. – usunięcie z rynku uszkodzonego samochodu 
14.05. – pożar na Zagumniu
31.05. – pożar kotłowni przy ul. Partyzantów 
31.05. – wypadek przy zalewie w Sułkowicach 
31.05. – zabezpieczenie lądowiska dla śmigłowców LPR
08.06. – wypadek na Zielonej
10.06. – usunięcie złamanego drzewa obok DPS 
24.06. – wypadek w Rudniku 
08.07. – usunięcie plamy oleju z jezdni na Zielonej
08.07. – wypadek w Biertowicach
18.07. – pożar gazociągu w Rudniku
31.07.-06.09. – usunięcie gniazd os i szerszeni przy ul. Ślusarskiej, Kowalskiej, Wyzwo-
lenia, Wąskiej i Ptasznicy
02.08. – pożar lasu na Dalinie
27.08. – pożar kontenera na odzież
28.08. – wypadek na ul. 1 Maja
30.08. – usunięcie złamanego drzewa z ul. Ślusarskiej 
11.10. – wypadek na ul. 11 Listopada
12.10. – pożar na Węgrach 
13.10. – manewry medyczne w Krzczonowie 
22.10. – wypadek na ul. 1 Maja
02.11. – pożar traw w Grobach
08.11. – wypadek na ul. Partyzantów 
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09.11. – wypadek w Krzywaczce 
10.11. – wypadek na ul. Partyzantów 
22.11. – pożar w Jasienicy
22.11. – pożar stodoły w Rudniku
06.12. – usunięcie połamanych drzew z ul. 1 Maja i Wyzwolenia
06.12. – pomoc policji (utonięcie człowieka w Harbutówce)
06.12. – usunięcie złamanego drzewa z ul. 1 Maja
24.12. – wypadek
26.12. – pożar traw  

2014
27.01. – pożar stodoły przy ul. Krzywej
28.01. – pożar w Harbutowicach 
04.02. – pożar na Suchej Górze
11.02. – wypadek na ul. Partyzantów
26.02.-08.04. – pożary traw w Harbutowicach, na Węgrach, przy ul. Kowalskiej,  
Tysiąclecia, za zalewem, na Pasiece, dwukrotnie na Jasieńskim Dziale,  
w Harbutowicach, na Granicach, Malikówce i Oblasku
15.03. – wypadek na ul. Partyzantów
19.03. – wypadek na ul. 1 Maja
03.04.  – usunięcie plamy oleju z ul. 1 Maja
11.04.  – pożar butli gazowej
15-18.04. – akcja powodziowa (wiele wyjazdów)
24.05. – wypadek na ul. Sportowej
13.06. – wypadki na ul. 11 Listopada i Partyzantów
30.06. – wypadek na ul. Partyzantów
15.07. – pożar traw w Biertowicach 
17.07. – wypadek na ul. Partyzantów
31.07. – wypadek w Harbutowicach 
06.08. – akcja powodziowa w Wiśniowej
06.08. – wezwanie do otwarcia domu przy ul. Partyzantów
19.08. – pomoc policji (utonięcie człowieka w Harbutówce)
24.08. – usunięcie plamy oleju z ul. Partyzantów
26.08. i 27.08 – wypadki na ul. Partyzantów
08.09.; 27.09.; 10.10. – usunięcie gniazd szerszeni przy ul. 21 Stycznia,   
11 Listopada i Szkolnej
03.10. – pożar kotłowni w Harbutowicach 
04.10. – wypadek na ul. 1 Maja
09.10. – usunięcie plamy oleju z ul. 11 Listopada
27.10. – pożar kotłowni na ul. Wyzwolenia
24.10. – usunięcie złamanego drzewa z ul. Tysiąclecia koło plebanii
31.10. – wypadek na Ptasznicy
01.11. – pożar wysypiska śmieci na cmentarzu w Sułkowicach
08.11. – pożar garażu w Krzywaczce
10.11. – naprawa zerwanej rynny na gimnazjum
10.11. – wypadek w Rudniku
11.11. i 14.11. – zabezpieczenie lądowiska dla śmigłowców LPR
15.11. – wypadek na ul. 1 Maja
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16.12. – pożar przy ul. Partyzantów
24.12. – pożar traw przy ul. Smereczyńskiego
27.12. – pożar przy ul. Sportowej
28.12. – wypadek na ul. 11 Listopada 
 
 
2015
11.01. – pożar w Rudniku
23.01. – wypadek w Biertowicach
23.01. – pożar samochodu na ul. Wolności
24.01. – wypadek w Sułkowicach
06.02. – wypadek na ul. Partyzantów
10.02. – pożar przy ul. 1 Maja
24.02. – pożar w Krzywaczce
27.02. – wypadek na ul. 11 Listopada
14.03. – wypadek na ul. Partyzantów
15.03. – wypadek w Rudniku
21.03. – pożar traw przy ul. Krzywej



175

ROZDZIAŁ V  |   KLęSKI żYWIOŁOWE

22.03. – pożar w Rudniku
24.03. – pożar traw w Harbutowicach 
02.04. – wypadek w Rudniku
05.04. – wypadek na ul. 11 Listopada
08.04. – pożar przy ul. Zagroda 
10.04.-15.04. – pożary traw na Ptasznicy, w Biertowicach, przy ul. Tysiąclecia
22.04. – usunięcie gniazda szerszeni przy ul. Sportowej
06.05. – wypadek na ul. 1 Maja
08.05. – pożar przy ul. Partyzantów
10.05. – usunięcie złamanego drzewa na Zielonej
14.05. – wypadek na ul. Partyzantów
14.05. – wypadek na ul. 24 Lipca 
21.06. – pożar w Harbutowicach 
06.07. – zabezpieczenie uszkodzonej instalacji gazowej na ul. 11 Listopada
08.07. – nawałnica: usunięcie złamanych drzew, zerwanych dachów, uszkodzonych 
garaży
08.07. – uszkodzenia linii elektrycznej przy ul. Krzywej  
i telefonicznej przy ul. Smereczyńskiego
18.07. – pożar przy ul. Partyzantów
21.07. – wypadek na ul. 1 Maja
31.07.-19.09. – usunięcie gniazd os i szerszeni trzykrotnie na Zagumniu, przy ul. 21 
Stycznia, Zarzecze, 1 Maja (dwukrotnie), Starowiejskiej, Ślusarskiej, na Jasieńskim 
Dziale, w Harbutowicach, na Węgrach 
05.08. – wypadek w Rudniku 
08.08. i 31.08. – pożary traw przy ul. Kowalskiej (dwukrotnie), Partyzantów, Sportowej, 
Kpt. Stanaszka, na Jasieńskim Dziale, w Harbutowicach 
13.08. – wypadek w Rudniku
14.08. – pożar w Rudniku
15.08.; 18.08.; 12.10.; 01.12. – usunięcie złamanych drzew na Ptasznicy (trzykrotnie) 
i przy ul. Sportowej
16.08. – pożar w Rudniku
20.08. – wypadek w Rudniku
23.08. – wypadek na ul. Partyzantów
02.09. – wypadek na ul. 11 Listopada
08.09. – pożar w Izdebniku – fałszywy alarm 
15.09. – zabezpieczenie przerwanego gazociągu przy ul. Kowalskiej
05.10. – pożar przy ul. Kpt. Stanaszka
13.10. – pożar w Rudniku
19.10. – wypadek na ul. 11 Listopada
29.10. – pożar przy ul. Kpt. Stanaszka
08.11. – pożar w Rudniku
12.11. – zabezpieczenie przerwanego gazociągu w rynku
21.11. – wypadek na Granicach
27.11. – pożar w Rudniku
01.12. – wypadek w Jasienicy
02.12. – wypadek w Rudniku
03.12. – wypadek na ul. 1 Maja 
08.12. – pożar w Krzywaczce
11.12. – pożar auta na Zagumniu
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2016
02.01. – pożar przy ul. Kowalskiej
03.01. – pożar przy ul. 1 Maja
04.01. – pożar kosza na śmieci przy ul. 1 Maja
25.01. – wypadek w Izdebniku
25.01. – pożar przy ul. Szkolnej
06.02. – usunięcie nieczystości z ul. 1 Maja
08.02. – pożar traw przy ul. Sportowej
09.02. – usunięcie złamanego drzewa w Biertowicach
11.02. – poszukiwanie osoby z Sułkowic
16.02. – wypadek w Biertowicach 
20.02. – usunięcie złamanego drzewa na Ptasznicy
08.03. – wypadek na ul. 11 Listopada
11.03. – wypadek na Zielonej
07.04. – wypadek na ul. 11 Listopada
11.04. – zabezpieczenie uszkodzonego gazociągu na Zagumniu
17.04. – pożar traw na Suchej Górze
24.04. – pożar w Rudniku
24.04. – wypadek w rynku
11.05. – pożar lakierni w „Kuźni”
15.05. i 16.05 – wypadki na ul. 11 Listopada
20.05. – wypadek na ul. 1 Maja
23.05. – pożar traw w Rudniku
26.05. – wypadek na ul. Partyzantów
30.05. – usunięcie gniazda szerszeni przy ul. Starowiejskiej
18.06. – wypadek w Rudniku
19.06. – pożar mebli w DPS
02.07. – pożar przy ul. Kowalskiej
03.07. – pożar na Węgrach
04.07. – wypadek na ul. 11 Listopada
30.07. – usunięcie gniazda szerszeni przy ul. 1 Maja
02.08. – usunięcie plamy oleju z jezdni na Ptasznicy
04.08. – pożar przy ul. Partyzantów
05.08. – pożar traw na Węgrach
10.08. – wypadek na ul. 11 Listopada
10.08. – pożar w Jasienicy
24.08. – uszkodzenie linii elektrycznej przy ul. Wolności
28.08. – pożar przy ul. Sportowej
28.08. – pożar lasu w Sotwinach
30.08. – udrożnienie przepływu na ul. Partyzantów
01.09. – wypadek na ul. Partyzantów
02.09. – usunięcie gniazd szerszeni przy ul. Sportowej i Zarzecze
15.09. – wypadek na ul. 1 Maja
22.09. – pomoc w transporcie do karetki na Zagumniu
23.09. – usunięcie plamy oleju z ul. Wolności
04.10. – naprawa zwisającej rynny w przedszkolu
06.10. – wypompowanie wody z piwnicy internatu
20.10. – usunięcie złamanego drzewa na Ptasznicy
30.10. – zabezpieczenie lądowiska dla śmigłowców LPR
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03.11. – wypadek na Suchej Górze
04.11. – pożar na Zielonej
10.11. – pożar w Harbutowicach 
12.11. – wypadek na ul. Wolności
04.12. – pożar przy ul. Partyzantów
10.12. – usunięcie plamy oleju z jezdni w Biertowicach
30.12. – pożar przy ul. Partyzantów 

2017
12.01. – pożar w Rudniku
26.02.-01.04 – pożary traw trzykrotnie przy ul. Wolności (czyli na Jasieńskim Dziale), 
5 razy w Harbutowicach, dwukrotnie przy ul. Tysiąclecia, w Biertowicach i na Suchej 
Górze 
05.03. – usunięcie złamanego drzewa na Ptasznicy 
05.03. i  11.03. – pożary przy ul. Partyzantów 
31.03. – zabezpieczenie lądowiska dla śmigłowców LPR 
07.04. – pożar na Zagumniu 
14.04. – pożar przy ul. Na Oblasek
15.04. – pożar przy ul. Sportowej 
08.05. – uratowanie kota
16.05. i 24.05. – usunięcie plam oleju z jezdni w Biertowicach i Rudniku 
01.06. – wypadek na Zielonej
06.06. – nieszczelność rury gazowej w Rudniku 
10.06. – dwa pożary przy ul. Partyzantów 
10.06. – pożar w Krzywaczce 
10.06. – pożar przy ul. Krzywej 
21.06. – uratowanie kota przy ul. Ślusarskiej 
25.06. – pożar traw w Rudniku 
03.07. – wypadek na Ptasznicy 
11.07. – pomoc w dotarciu do osoby zamkniętej w domu
11.07. – pożar przy ul. Zarzecze 
11.07. – pożar przy ul. Zarzecze (dogaszanie)
13.07. – usunięcie złamanego drzewa w rynku
13.07. – usunięcie oleju z jezdni na Zielonej
15.08. – pożar przy ul. Zarzecze 
20.08. – wypompowanie wody z piwnicy na Węgrach 
20.08. i 05.09. – usunięcie gniazd szerszeni na Zielonej, z Ośrodka Pomocy Społecznej, 
przy ul. Zarzecze, Kowalskiej, Tysiąclecia
23.08. – wypadek 
25.08. – wypadek na Ptasznicy 
28.08. – poszukiwanie zaginionej mężczyzny z Rudnika
31.08. – pożar samochodu na ul. 1 Maja
17.09. – wypadek 
21.09. – usunięcie złamanego drzewa na Oblasku
22.09. – wypompowanie wody z piwnic Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach
22.09. – udrożnienie przepływu na Ptasznicy
23.09. – wypompowanie wody z piwnicy w Biertowicach 
05.10. – usunięcie złamanego drzewa na Ptasznicy
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05.10. – pożar transformatora przy ul. Wolności 
14.10. – pożar drewnianego umocowania rabaty kwiatowej w rynku
14.10. – wypadek w Rudniku 
29.10. – usunięcie dachówek z drogi na Węgrach 
31.10. – usunięcie złamanego drzewa przy ul. Ślusarskiej 
16.11. – wypadek na ul. Partyzantów 
22.11. – wypadek na ul. 1 Maja
25.11. – pożar w Rudniku
28.11. – złapanie sowy latającej po hali sportowej gimnazjum
02.12. – wypadek 
19.12. – wypadek na ul. Partyzantów 
27.12. – usunięcie złamanego drzewa przy ul. Sportowej 
27.12. – pożar traw przy ul. Wolności 
29.12. – pożar „Bacówki” w Izdebniku
30.12. – pożar w Jasienicy  

2018
04.01. – pożar warsztatu 
12.01. – wypadek na ul. 1 Maja
29.01. – wypadek na ul. 1 Maja 
31.01. – pożar przy ul. Kowalskiej
02.02. – usunięcie plam oleju z jezdni w Biertowicach
07.02. – wypadek w Jasienicy
27.02. – pożar w Krzywaczce
04.03. – wypadek na ul. 1 Maja
09.03. – wypadek na Zielonej
16.03. – pożar na Węgrach
25.03. – pożar przy ul. Partyzantów
02.04. – pożary traw
03.04. – usunięcie plam oleju z jezdni w Biertowicach i Rudniku
05.04. – pożar traw na Jasieńskim Dziale
05.04. – pożar traw przy ul. Sportowej koło zalewu
09.04. – pożar traw w Rudniku
10.04. – pożar traw na Jasieńskim Dziale
13.04. – pożar traw przy ul. Tysiąclecia
23.04. – wypadek w Rudniku
04.05. – wypadek na ul. Sportowej
06.05. – wypadek
06.05. – pożar lasu w Krzywaczce
25.05. – pożar przy ul. Kowalskiej
26.05. – wypadek na ul. 1 Maja
26.05. – pożar przy ul. Kowalskiej
30.05. – usunięcie plam oleju z jezdni na ul. Szkolnej
30.05. – wypompowanie wody z piwnic w Rudniku
01.06. – usunięcie oleju z jezdni w Rudniku
25.06. – wypadek na ul. 11 Listopada
30.06. – wypadek w Biertowicach
07.07. – pożar w Biertowicach
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13.07. – pożar przy ul. Wąskiej
14.07. – usunięcie szkła z ul. Tysiąclecia
16.07. – usunięcie gniazd OSPrzy ul. 11 Listopada
19.07. – wypompowanie wody z piwnicy sklepu w Biertowicach
07.08. – usunięcie gniazd OSPrzy ul. Partyzantów i Na Oblasek
11.08. – usunięcie gniazd OSPrzy ul. Partyzantów i Kowalskiej
16.08. – wypadek w Izdebniku
13.09. – wypadek w Rudniku
14.09. – wypadek na ul. Partyzantów
29.09. – wypadek na ul. 11 Listopada
02.10. – wypadek na ul. Sportowej
13.10. – wypadek na Ptasznicy
25.10. – usunięcie złamanego drzewa na Suchej Górze
30.10. – usunięcie gniazd szerszeni w budynku szkoły nr 2
31.10. – usunięcie złamanego drzewa przy szkole nr 2
01.11. – pożar traw w Harbutowicach
08.11. – wypadek w Rudniku
13.11. – pożar w Harbutowicach
29.11. – pożar przy ul. Wolności
30.11. – wypadek na ul. Partyzantów
03.12. – pożar przy ul. Partyzantów
10.12. – wypadek w Harbutowicach
16.12. – pożar na Węgrach
17.12. – pożar w Rudniku
22.12. – wypadek na ul. Sportowej 
23.12. – poszukiwanie zaginionej osoby w Rudniku
26.12. – wypadek
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Statystyka wyjazdów w latach 1996-2018 z podziałem na akcje
(na podstawie zeszytów wyjazdów)

Pożary
- w tym pożary traw i lasów 

Miejscowe zagrożenia
- w tym wypadki, plamy oleju na jezdni itp.
- usuwanie skutków nawałnic 
- pomoc pogotowiu 
- usuwanie gniazd os i szerszeni 
- budynki użyteczności publicznej itp.

Inne: ćwiczenia i zawody (nieujęte w poniższym zestawieniu)

ROK

POŻARY MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

RAZEMW TYM POŻARY
TRAW I LASÓW

W TYM
WYPADKI

1996 12 7 1 0 13

1997 8 3 5 0 13

1998 5 3 2 0 7

1999 8 3 4 0 12

2000 7 1 8 0 15

2001 12 0 14 0 26

2002 16 5 10 0 26

2003 23 18 16 8 39

2004 11 4 20 9 31

2005 14 9 18 9 32

2006 9 3 35 12 44

2007 24 15 43 15 67

2008 24 19 34 13 58

2009 10 7 46 14 56

2010 27 15 58 16 85

2011 18 9 67 25 85

2012 43 29 28 12 71

2013 22 8 29 11 51

2014 23 13 49 14 72

2015 29 12 62 22 91

2016 22 4 35 21 57

2017 31 15 53 15 84

2018 22 8 36 22 58
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Wyjeżdżali do akcji
(w porządku alfabetycznym)

Lata 1996-2000: Bernecki Piotr, Biela Stanisław, Biela Tadeusz, Francuziak Wojciech, 
Gierat Tadeusz, Godzik Józef, Hodurek Jan, Jędrzejowski Józef, Jędrzejowski Wiesław, 
Jończyk Józef, Kania Jan, Kania Stanisław, Koźlak Bogusław, Latoń Adam, Latoń Paweł, 
Mielecki Franciszek, Moskal Tadeusz, Oramus Tadeusz, Osiecki Jan, Piechota Józef, Płaszcz 
Robert, Postawa Tadeusz, Profic Stanisław, Profic Waldemar, Profic Władysław, Ptak Stani-
sław, Skowronek Krzysztof, Skowronek Tadeusz, Sołtys Adam, Sołtys Józef, Sołtys Stanisław, 
Sroka Jan, Sroka Piotr, Sroka Ryszard, Sroka Stanisław, Sroka Tadeusz I, Sroka Tadeusz II, 
Sroka Tomasz, Sroka Zdzisław, Stokłosa Władysław, Śmiłek Józef, Turek Stanisław, Włoch 
Józef, Wnęk Stanisław, Ziembla Leszek, Ziemianin Józef

Najwięcej wyjazdów mieli: Sroka Ryszard (44 wyjazdy), Hodurek Jan (32), Sroka Jan (34), 
Jędrzejowski Wiesław (23), Ziemianin Józef (23).

Lata 2001-2005: Bernecki Andrzej, Bernecki Dariusz, Bernecki Piotr, Biela Stanisław, 
Biela Tadeusz, Ciaputa Artur, Drobny Paweł, Francuziak Wojciech, Gierat Tadeusz, Godzik 
Józef, Hodurek Jan, Jędrzejowski Józef, Jędrzejowski Wiesław, Jończyk Józef, Kaczor Mariusz, 
Kania Jan, Kania Stanisław, Kania Zbigniew, Koźlak Bogusław, Kurek Jacek, Kurek Rafał, 
Latoń Adam, Latoń Paweł, Latoń Stanisław, Majocha Artur, Mielecki Franciszek, Moskal 
Paweł, Moskal Tadeusz, Obajtek Janusz, Obajtek Waldemar, Oramus Tadeusz, Piechota 
Józef, Płaszcz Robert, Postawa Tadeusz, Profic Ryszard, Profic Stanisław, Profic Tadeusz, 
Profic Waldemar, Profic Władysław, Profic Wojciech, Ptak Stanisław, Salus Andrzej, Sitarz 
Sławomir, Skowronek Krzysztof, Skowronek Tadeusz, Skowronek Wojciech, Sołtys Stani-
sław, Sroka Adam, Sroka Jan, Sroka Mirosław, Sroka Piotr, Sroka Ryszard, Sroka Stanisław, 
Sroka Tadeusz I, Sroka Tadeusz II, Sroka Tomasz, Sroka Zdzisław, Stokłosa Władysław, Stręk 
Dariusz, Stręk Michał, Śmiłek Józef, Turek Stanisław, Włoch Józef, Włodarczyk Konrad, Wnęk 
Stanisław, Zajda Grzegorz, Zawada Adam, Zawada Piotr, Ziembla Leszek, Ziemianin Józef 

Najwięcej wyjazdów mieli: Sroka Ryszard (121), Skowronek Tadeusz (91), Hodurek Jan 
(89), Skowronek Krzysztof (80), Kurek Jacek (55).

Lata 2006-2010: Bernecki Dariusz, Bernecki Piotr, Biela Sławomir, Biela Stanisław, 
Biela Tadeusz, Ciaputa Artur, Drobny Paweł, Flaga Krzysztof, Francuziak Wojciech, Garbień 
Łukasz, Gierat Tadeusz, Godzik Józef, Hodurek Jan, Jędrzejowski Józef, Jędrzejowski Wiesław, 
Jończyk Józef, Kaczor Mariusz, Kania Jan, Kania Stanisław, Kania Zbigniew, Klag Piotr, Klus 
Maciej, Kowalczyk Grzegorz, Kozik Grzegorz, Kozik Jarosław, Kozik Piotr, Koźlak Bogusław, 
Kuchta Jan, Kuchta Krzysztof, Kuchta Wojciech, Kurek Jacek, Kurek Rafał, Latoń Szymon, 
Mielecki Tomasz, Moskal Tadeusz, Obajtek Janusz, Obajtek Waldemar, Oramus Tadeusz, 
Osiecki Jan, Piechota Józef, Polak Michał, Polewka Robert, Postawa Tadeusz, Profic Stanisław, 
Profic Władysław, Pułka Rafał, Salus Andrzej, Sitarz Sławomir, Skowronek Krzysztof, Skow-
ronek Tadeusz, Sołtys Stanisław, Sroka Bogdan, Sroka Maksymilian, Sroka Mirosław, Sroka 
Piotr, Sroka Ryszard, Sroka Stanisław, Sroka Tomasz, Sroka Zdzisław, Starzec Dawid, Stręk 
Dariusz, Stręk Michał, Stręk Tomasz, Sztebel Łukasz, Sztebel Mateusz, Sztebel Sławomir, 
Śmiłek Jacek, Śmiłek Józef, Włoch Józef, Zajda Grzegorz, Zawada Piotr, Ziemianin Józef 

Najwięcej wyjazdów mieli: Sroka Ryszard (201), Kurek Rafał (193), Garbień Łukasz (145), 
Kurek Jacek (115), Kowalczyk Grzegorz (104).

Lata 2011-2015: Ciaputa Artur, Garbień Łukasz, Hodurek Jan, Jędrzejowski Krzysztof, 
Jędrzejowski Wiesław, Jończyk Józef, Kaczor Mariusz, Kania Bartłomiej, Kania Stanisław, 
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Klag Piotr, Klus Jan, Klus Maciej, Kowalczyk Grzegorz, Kuchta Jan, Kuchta Konrad, Kuchta 
Krzysztof, Kuchta Rafał, Kuchta Wojciech, Kurek Jacek, Kurek Rafał, Latoń Szymon, Polak 
Michał, Polewka Robert, Salus Andrzej, Sitarz Sławomir, Skowronek Krzysztof, Skowronek 
Tadeusz, Sroka Andrzej, Sroka Bogusław, Sroka Mirosław, Sroka Ryszard, Sroka Stanisław, 
Sroka Tomasz, Starzec Dawid, Stręk Dariusz, Stręk Michał, Stręk Tomasz, Sztebel Łukasz, 
Sztebel Mateusz, Sztebel Sławomir, Śmiłek Józef, Światłoń Jakub, Twardosz Piotr, Zajda 
Grzegorz, Ziemianin Józef 

Najwięcej wyjazdów mieli: Sitarz Sławomir (227), Kurek Rafał (224), Sroka Ryszard 
(199), Latoń Szymon (159), Klus Maciej (158)

2016-2018: Biela Dominik, Garbień Łukasz, Hodurek Jan, Jędrzejowski Krzysztof, 
Jończyk Józef, Jończyk Paweł, Kaczor Mariusz, Kania Bartłomiej, Kania Stanisław, Kiebzak 
Michał, Kiebzak Wiktor, Klag Piotr, Klus Jan, Klus Maciej, Kuchta Konrad, Kuchta Krzysztof, 
Kuchta Rafał, Kurek Jacek, Kurek Rafał, Latoń Szymon, Polak Michał, Polewka Robert, Salus 
Andrzej, Sitarz Sławomir, Sroka Bogusław, Sroka Mirosław, Sroka Ryszard, Sroka Tomasz, 
Stręk Tomasz, Światłoń Jakub, Ziemianin Józef

Najwięcej wyjazdów mieli: Kurek Rafał (141), Latoń Szymon (129), Sroka Ryszard (118), 
Kiebzak Michał (114), Jędrzejowski Krzysztof (112)

W akcjach uczestniczy Jednostka Operacyjno-Techniczna. Niekiedy udział w nich biorą 
także seniorzy. 

W 2018 r. na czas remontu garażu w strażnicy, samochody i sprzęt znalazł się w domu rodziny Latoniów
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Aneks

10 przykazań strażaka
1. Nie wyobrażaj sobie, że samo przywdzianie munduru strażackiego czyni cię już stra-

żakiem, albowiem jeśli paradujesz w mundurze, a zaniedbujesz swoje obowiązki, jesteś jako 
wilk w owczej skórze. 

2. Bądź zawsze trzeźwy. Trzeźwość jest podstawą wszystkich cnót, jakie prawego strażaka 
zdobić powinny. 

3. Bądź czujny - czujny jak kogut w nocy, jak orzeł w dzień. Zawsze gotów bądź na ratunek. 
Śpij jak zając, a bądź mężny jak lew.

4. Bądź odważny, ale i rozważny. Nie narażaj życia i zdrowia tam, gdzie osiągnąć się nic 
nie da, lub gdzie oczywiste niebezpieczeństwo życiu zagraża. Nie czyń brawury dla popisu, 
lecz wszystko czyń co każe obowiązek, każą przełożeni, co wymaga dobrego dzieła, któremu 
służysz.

5. Będziesz posłuszny przełożonym swoim. Strażak to żołnierz armii dobrego dzieła i jak 
żołnierz winien w rzeczach służby wyrzec się własnej woli. 

6. Przestrzegaj porządku. Przysłowie głosi: „Porządek jest duszą świata”. Bez porządku 
ani państwo, ani dom ostać się nie może. 

7. Bądź dumny z tego, że należysz do towarzystwa pożarniczego, że należysz do nielicznej 
rzeszy bojowników walczących pod sztandarem najczystszej miłości bliźniego. 

8. Będziesz towarzyszem dobrym. Przepiękne hasło strażackie: „Jeden za wszystkich, 
wszyscy za jednego” uczy, jakiego rodzaju ma być koleżeństwo w drużynach strażackich. 

9. Będziesz spełniał obowiązki swoje z ochotą. Jesteś ochotnikiem, więc nie czyń jak 
najemnik, który rad wykręcać się jest od roboty. 

10. Będziesz się starał o zabezpieczenie losu swojej rodziny na wypadek twojej śmierci 
lub kalectwa91.
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Sam zaś Floryjan we śnie się zjawia,
I Waleryi miejsce objawia,
Na któremby je pochować miała,
Pobożna Pani to wykonała.

A gdy bydlęta ze świętem ciałem,
W drodze ustają spiekłe upałem:
I tu Bóg łaskaw w pomoc przybywa,
Nowe na drodze źródło dobywa.

Obok Wawrzyńca, oraz Szczepana,
Złożono w Rzymie i Floryjana;
A dla zniszczenia pogańskiéj trwogi,
W kraj nasz się dostał skarb ten tak drogi.

Lecz któż wyrazi radość doznaną,
Gdy święte kości do nas przysłano;
Naród się cały z królem zgromadził,
I przez mil siedem ze czcią prowadził.

Skąd zaufani w twojéj obronie,
Prosimy ciebie, święty Patronie:
Strzeż nas w pokoju, umacniaj w wierze,
I kto cię wzywa, niech pomoc bierze.

Ty, kiedy Kraków pożarem płonął,
By całkiem ogień go nie pochłonął,
Pokazałeś się, gasząc widocznie,
Czego pamiątka bywa rok rocznie.

Gdy zaraźliwe powietrze trwało,
Za twą przyczyną wkrótce ustało:
A lud do ciebie, gdy prośby wznosił,
Pociechę miewał, skutek odnosił.

Sprawże i teraz, gdy cię błagamy,
Skutku prośb naszych niech doznawamy,
Ratuj od ognia, strzeż nas w zarazach,
Bądź nam Patronem w wszelkich złych razach.

Lecz nade wszystko chroń od zarazy,
Złych obyczajów, Boga obrazy;
A niech zakwitnie starym zwyczajem,
Pobożność ojców z miłością wzajem92.

Pieśń o Świętym Floryanie Męczenniku

Pobożni ludzie w głOSPana chwalcie,
Miłością Jego serca rozpalcie;
Wzbudźcie się wszyscy do dziękczynienia,
Oddajcie Bogu niskie skłonienia.

Uznajcie wielką w tém dobroć Pana,
że nam obrońcę dał Floryana:
Którego pewni będąc przyczyny,
Głośmy przed światem cne jego czyny.

W Tecyi mieście na świat wydany,
W trudach wojennych zahartowany:
Gdy krew męczeńska wszędzie się leje,
Umrzéć dla wiary powziął nadzieję.

Skoro posłyszał Floryan Święty,
że w Laureaku tyran zawzięty
Męczy czterdziestu jego żołnierzy,
Jako ich hetman w pomoc im bieży.

Nie rycerską to cnotą być sądzi,
Gdy żołnierz w mecie a wódz ich błądzi,
Wnet z wyznawcami na placu staje,
I za Chrystusa życie swe daje.

Już Floryana rózgami chłosta,
żelazem szarpie srogi starosta:
Gdy to męczennik cierpliwie znosi,
Akwilin śmierci nań wyrok głosi.

W Anazie rzece przez kata swego,
Z mostu utopić każe Świętego:
Kat czyniąc zadość swemu staroście,
Nie dał modlitwy skończyć na moście.

Za co Bóg karze kata ślepotą,
Woda przyjmuje ciało z ochotą,
Które na skałę wnosi tak składnie,
By spostrzeżone mogło być snadnie.

Nikt się nie znalazł, by się zlitował,
I ciało święte w ziemi pochował:
Lecz Bóg, co strzeże swych świętych kości,
Zlecił straż orłu dziwnéj wielkości.
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Pieśń do świętego Jana

I. Sławny cudami Nepomucki Janie,
Wysłuchaj nasze pokorne wołanie,
Twojej pomocy i dzielnej pomocy,
W swoich upadkach szuka lud strapiony.

II. Doznany jesteś patron dobrej sławy,
W pożarach ognia stajesz się łaskawy,
Chromi i ślepi za pomocą twoją,
Zyskują zdrowie, chorób się nie boją.

III. Niepłodni, smutni, w gorączkach będący,
Skutku doznają pomocy proszący,
Febry przestają, w nawałościach wody,
Ratujesz zawsze, ustają i głody.

IV. Plaga morowa nie szkodzi nikomu,
Gdy cię uznaje człek patronem domu,
W ciężach niewiasty pomocy doznają,
Gdy jej od ciebie pokornie żądają.

V. W prawach sierotom jesteś pomocnikiem,
Błądzącym w drogach pewnym przewodnikiem,
W ubóstwie skarbem nieoszacowanym,
Przez cię Bóg bywa w klęskach przebłagany.

VI. Rozpaczających jesteś pocieszeniem,
Kieruj twą modłą i naszym zbawieniem,
A gdy tak Bogu przedstawisz żebrzących,
Bądźże obrońcą Ciebie wzywających.

VII. W ostatnim zgonie uproś święty Janie,
By człowiek grzeszny miał święte skonanie,
My się twą łaską zaszczycać będziemy,
Po wszystkie wieki w niebie i na ziemi93.
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Przydomki strażaków i innych mieszkańców Sułkowic

Amerykon
Aniołka
Archaniołek
Aspirant
Augustyn

Baca
Badoń
Banc
Bancyk
Bangladesz
Bargiełecek
Basista
Bącek
Berdyjka
Bielka
Bieluś
Bik
Bisaga
Błachutek
Bogoc
Bomba
Bombarda
Boncek
Borgoska
Bucia
Bugoj
Buła
Burek

Carnucha
Chadra
Chlebuś
Chorchoł
Ciaja
Ciartaś
Cikaska
Cipoł
Cita 
Ciurcok
Corny Michoł
Cukierek
Cysorz
Czaskała
Czop
Czopek

Dajmon
Dąbski
Dereś
Domin
Dominek
Drabinka
Dukler
Duperela
Dusa
Dzięcioł
Dzikos
Dziubionka
Dziupka
Dziyraj

Ferdzik
Frejblik 

Gabrysiok
Gaździk
Gili
Głowoc
Goga
Gomóła
Gomółka
Gorol
Gościbniok
Grosok
Grzybek
Gudłaj
Guścik

Hajda
Hajdzik
Hajnic
Hana
Harbatka
Harnaś
Heliś
Herkul
Hesiek
Holaj
Holcik
Homeini
Horos
Horoska

Ignacka 
Inklus
Izydor

Jacosek
Jajowy
Jantosek
Jantuś
Jastrzębion
Jędrusiok
Jurcok
Jurconka

Kachlik
Kaciała
Kaganek
Kalis
Kaplicka
Kaprol
Karmalik
Karkoska
Kary
Kaśmierek
Kaśton
Kępniok
Kikutek
Kipek
Kiska
Klecon
Klimek
Klimków
Knopek
Kobur
Koci
Kocipiyrz
Kokul
Kołysiok
Kołyska
Koman
Komedyjo
Kondzik
Kondusz
Konda
Kosmela 
Kosmelok 
Kostuś
Kostecka

Koszmelik
Kościelniocyk
Kotek
Kotlorz
Koterbiok
Kozowion
Królonka
Krupecka
Kruk
Kubis
Kuc
Kuchciok
Kuchcionka
Kuciupanek
Kucka
Kucoń
Kucyk
Kukułka
Kulawiok
Kuna
Kunuś
Kuraś
Kurdybalans
Kuska
Kuziela

Lajzer
Lojzek

Łokietek

Maciek
Madziar
Marcek
Madyj
Majcherka
Małgośka
Marcek
Marcelka
Marfic
Miglanc
Mikołajcyk
Młyński
Molda
Morcinek
Motol
Mycok 
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Mysik

Niemcyk

Ogier
Owsik

Pacuś
Pającka
Pałolka
Pandzik 
Papało
Paprzyc
Parasolnik
Patachon
Peciosek
Pećka
Pelczyk
Piątecek
Pieleska 
Pielos
Pierdac
Pierdoń
Pierduś
Pikowy
Pilnikorz
Pitalcyk
Pitusek
Piwko
Pizdeczka

Pizduś
Podoba
Podwójcik
Pokusa
Pokrew
Pokuciany
Polconka
Polirułka
Polner
Poltek
Połka
Połecka
Pomocka
Poperek 
Popis
Porcik
Półdup
Prajcyk
Przołcyk
Psikwa
Psiokulcyk
Psoła
Pupa
Purkow
Puscyk
Pyćka
Pytlik

Radońcyk
Rafoł

Rozwar
Rybka
Rybuś
Rzepka

Safarka
Saper
Siamrat
Sijek
Silnicki
Siuryjaja
Siśki
Siukty
Siuryjaja
Siuter 
Skoblica 
Smyk
Sogurcyk
Solny
Sroł
Starosta
Stasina
Stopka 
Stróż
Stryk
Susik
Swedur
Symcyk
Szublik
Szwajcyk

Śmysny
Śport
Śtelmach

Tomascyk
Torbecka
Torbek

Ucherek

Walconka
Waryjot
Wawrzek
Węclik
Więciur
Wilcur
Winciur
Wiktusiok
Wołecek
Wpódoósme
Wójcicka

Zagrodzki
Zajdzionka
Zawiślon
Zęgwol
Ziandarek
Zięć

Źrołka

Przysiółki i dzielnice Sułkowic

Bielany
Biały Brzeg
Cegielnia
Dąbrówka
Dół
Dział
Glinik
Gościbia
Góra
Granice
Kagankowa Dolina
Łubionka
Malikówka
Na Górkach

Na Krzemionce
Na Pańskim
Oblasek
Olsyna
Pierwszy (oraz 2. do 7.) Rejon
Plebańskie
Podół
Podstajnie
Potok
Przycka
Ptaśnica
Pod Groblą
Pod Kopcami
Pod Krzyżem

Przy Tablicach
Przy Studni
Słotwiny
Sucha Góra
Węgry
W Brzegu
W Skale
Zagumnie
Zawole
Zielona
Zimny Potok
Zagroda
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Stefan Bochenek urodził się w 1946 r. w Sułkowicach. Po ukończeniu 
VII klasy uczył się w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki  
w Myślenicach. Po maturze studiował polonistykę w I Studium Nauczyciel-
skim oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie uzyskał stopień magistra. 

Przez 35 lat był nauczycielem w Szkole Podstawowej w Harbutowicach. 
Za swą pracę pedagogiczną został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. 
Otrzymał także Nagrodę Samorządową Gminy Sułkowice oraz nagrody 
Kuratora Krakowskiego i Gminnego Dyrektora Szkół w Sułkowicach.

Redakcja „Klamry” napisała w roku 2009: „Stefan Bochenek w latach 1990-1991 oraz 1998-2008 
jako redaktor naczelny Gazety Gminnej „Klamra” wydał przeszło 150 numerów tego czasopisma. Zami-
łowanie do historii i kultury naszej gminy, patriotyzm lokalny, sympatię do ludzi oraz zaangażowanie  
w sprawy naszej społeczności przelewał na łamy gazety, dokumentując tym samym cząstkę naszej 
historii. Z autentyczną pasją zbierał i publikował materiały rzucające światło na minione, nierzadko 
bardzo trudne lata, przybliżał czytelnikom życiorysy ludzi, którzy tworzyli gminną historię, zapomi-
nane tradycje i obyczaje, indeksował mozolnie takie „drobiazgi”, jak zwyczajowe przydomki czy nazwy 
przysiółków. Był także współautorem kilku folderów gminy. Wiele faktów i postaci zaistniało w świa-
domości czytelników za sprawą jego publikacji”. 

Napisał monografię „90 lat Klubu Sportowego Gościbia 1923-2013”. Od 2009 r. jest w zespole 
redakcyjnym parafialnego pisma „Od Serca”. 

O autorze



191

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia  

Akty prawne i dokumenty 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 r. w sprawie rozwiązania stowa-
rzyszenia wyższej użyteczności „Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej”(Dz. U. 
Nr 6, poz. 56 z 1950 r.).
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji z dnia 4 lutego 1950 r., (tekst jednolity Dz. 
U. Nr 58, poz. 404 z 1951 r.) 
Ustawa z dnia 31 października 1951 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej i jej orga-
nizacji (Dz. U. z 1951, Nr 58, poz. 401).
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 13 kwietnia 1960 r. (Dz. U. Nr 20, poz.120).
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 12 czerwca 1975 r. (Dz. U. Nr 20, poz. 106).
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. Nr 81, poz. 351, z 1991 r., 
tekst jednolity Dz. U. Nr 147. poz. 1229 z 2002 r.)
Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. Nr 88, poz. 400 z 1991 r., 
tekst jednolity Dz. U. Nr 147, poz. 1230 z 2002 r.).

Źródła rękopiśmienne
„Kronika OSP Sułkowice”.
„Księga Honorowa Straży Pożarnej w Sułkowicach zawiązanej w roku 1889”.
Sprawozdania z zebrań sprawozdawczych i sprawozdawczo-wyborczych od 2000 r. oraz inne 
dokumenty Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułkowicach.
„Kronika parafialna”. (Archiwum Parafii Sułkowice).
„Księga Uchwał Rady Gminy Sułkowice”. (Arch. Państwowe w Krakowie. Oddział w Nowym Targu).
Kuś F., Pamiętniki. (Archiwum Szkoły Podstawowej w Harbutowicach).
Oliwa S., Światłoń F., Krótka charakterystyka założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułkowi-
cach, 1965. 
Ziembla S., Moje pamiętniki. 

Źródła drukowane
Bochenek S., 90 lat OSP Harbutowice, Harbutowice 1999.
Bochenek S., 90 lat Klubu Sportowego Gościbia 1923-2013, Sułkowice 2013
Boryczko A. i inni, Wokół Dalina i Gościbi, Myślenice-Sułkowice 2013
OSP Gminy Sułkowice, Sułkowice 2012.
Reinfuss R. (red.), Monografia powiatu myślenickiego. T. 1 Historia, Kraków 1970
Śledź Otrembus Podgrobelski, Niegdysiejsze śniegi, niegdysiejsze mgły, Kraków 2012
Sadowski P. (red.), Monografia Gminy Sułkowice, Sułkowice 2006.
Sadowski P. (red.), Stowarzyszeni możemy więcej, Sułkowice 2014
Socha J., Monografia Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułkowicach, Sułkowice 1983.
Stanaszek M., Sułkowice osiedle 1000 kowali, Katowice 1973.



192

POD PATRONATEM ŚW. FLORIANA

Opracowania 
Adamski T. i inni, Ocalić od zapomnienia. 90 lat OSP Dalików, Dalików 2008
Biblioteka Strażacka nr 25, Redaktor Antoni Szczerbowski, Krajowy Związek Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim 1875-1890, Lwów 
1900.
Bielak P., Strażacy Krakowa i ziemi krakowskiej, Bochnia 2010
Bielecki P., Sikawki konne wczoraj i dziś, Kościan 2004.
Bieleń S., Gagucki B„ Pilawski W., Komendy Straży Pożarnych 1950-1995, Warszawa 1995.
Boćkowski D., Jedzie, jedzie straż ogniowa… 125 lat Straży Pożarnej w Białymstoku, Białystok 
2000. 
Bogacz J., 135 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Limanowej 1874-2009, Nowy Sącz 2009
Boss E., Dzieje warszawskiej Straży Ogniowej (1836–1936), Warszawa 1937. 
Burzyński E., Radwański Z., Dzieje ochrony przeciwpożarowej w Polsce, Szkoła Oficerów Pożar-
nictwa, Warszawa 1964. 
Byczyński S. ks., Ochotnicza Straż Pożarna w Milanowie, Milanów 1989. 
Bystroń J. S., Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVIII, Kraków 1932.
Chlebowski B., Walewski Wł., Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, T. XI, Warszawa 1890.
Długosz J., Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego. http://pierwszenajstarsze.
bn.org.pl
Frątczak P., Samochody pożarnicze polskiej straży pożarnej, Katowice 2005.
Giedroyć F. R., Porządek ogniowy w Warszawie do roku 1836, Warszawa 1836 i 1915.
Gogola Z., Ochotnicza Straż Pożarna w Ołpinach, Kraków 2005.
Harasimczyk J. H., Zarys historii suskich straży pożarnych, Sucha Beskidzka 2006
Jabłonowski W. i inni, Święty Florian w tradycji europejskiej, Warszawa 1994.
Jabłonowski W., O ogniu od starożytności do współczesności, Mysłowice 2004.
Kołodziejczyk A., Z dziejów ochotniczych straży pożarnych, Warszawa 1996.
Kowalik A., Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchowie 1883-2013, Tuchów 2013.
Kuta S., Ochotnicze Straże Pożarne w Polsce Ludowej 1944-1975, Warszawa 1987. 
List apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II przesłany z okazji 800-lecia parafii św. Floriana na 
Kleparzu w roku 1984, https:/swflorian.net/index.php/historia
Modrzewski A. F., O poprawie Rzeczypospolitej, Warszawa 1953. 
Molik-Bąk W. opr., 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Luszowicach 1913-2013. Zarys mono-
graficzny, Luszowice 2013.
Ochotnicza Straż Pożarna w Tymbarku. 125 lat w służbie Ojczyzny i Bliźniego 1878-2003, Śliwice 
2003
Ochotnicze Straże Pożarne w Polsce, Stowarzyszenie Klon/Jawor, 2013. 
Olejnik T., Towarzystwa Ochotniczych Straży Ogniowych w Królestwie Polskim, Komenda 
Główna Państwowej Straży Pożarnej, Warszawa 1996. 
Otrębska B., Cozaś M., Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu, Kamień 2012.
Pękalski P. ks., żywoty świętych patronów polskich, Kraków 1862.
Pilawski W. Polska prasa pożarnicza 1882-2002, Warszawa 2002. 
Pilawski W., Chronologia powstania ochotniczych straży pożarnych na ziemiach polskich w 
latach 1845-1890, Komenda Główna PSP, Warszawa 1998. 
Pilawski W., Historia sikawek, motopomp i samochodów pożarniczych, Warszawa 1994. 
Pilawski W., Strażacki ruch oporu „SKAŁA”, Warszawa 1994.
Pilawski W., Umundurowanie straży pożarnych 1887-1982, Warszawa 1994.
Prokopp M. I., Historja bezpieczeństwa ogniowego w Królestwie Polskim w latach 1831-1855, 
Warszawa 1934. 
Pruszcz P. H., Klejnoty stołecznego miasta Krakowa. http://krolestwonmp.pl



193

BIBLIOGRAFIA

Przybylska A., Walczak E., Muzea i Izby Tradycji Pożarniczej w Polsce, Warszawa 1998. 
Regulamin odznaczeń, odznak i wyróżnień, ZOSP RP Warszawa 2009.
Rybicki D., Monografia Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie 1898-2013, Barczewo 2013.
Szaflik J. R., Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce, Warszawa 1985. 
Szopiera M., Szpajda A. M., Ochotnicza Straż Pożarna w Chojnicach. Historia teraźniejszość, 
Chojnice 2016.
Śpiewnik Wrocławski z 1865 roku.
Tomoń S., Około 100 tys. strażaków przybyło na Janą Górę, http://www.radiojasnagora.pl/
Turska H., Wybrane zagadnienia z dziejów ochrony przeciwpożarowej w Polsce, Szkoła Główna 
Służby Pożarniczej, Warszawa 1985. 
Walczak E. (red.), Bogu na chwałę ludziom na pożytek. 125 lat „Strażaka”, Zarząd Główny 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Warszawa.
Walczak E., Kompendium historii pożarnictwa i straży pożarnych na ziemiach polskich do 1918 
roku, Biblioteka MDP, Warszawa 2003. 
Winniczuk L., Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1983.
Zagórski J. P., Mały słownik pożarniczy, Warszawa 1990. 
Zasada Z. J., Dzieje kultu świętego Floriana w Polsce http://www.tnp.org.pl 

Artykuły w czasopismach
„Klamra” [bardzo liczne teksty o straży pożarnej od 1990 r.]
„Od Serca” [kilka tekstów od 2014 r.]
 Sto lat z sikawką, [brak inf. o aut.] „Gromada Rolnik Polski” 9 czerwca 1983.
Echa pożaru w Zembrzycach, [brak inf. o aut.]  „Nowa Reforma” 21 kwietnia 1914, s. 2.
Echa pożaru w Zembrzycach, „Piast” [brak inf. o aut.] 10 maja 1914, s. 6.
J. Boguszewski, Nasz rodowód, „Przegląd Pożarniczy”, 1947. 
Sprawozdanie z IV posiedzenia…, „Przewodnik Pożarniczy” 1888 nr 11, s.  2.
Wykaz straży ochotniczych obecnie organizujących się, „Przewodnik Pożarniczy” 1889 nr 7, s. 54.
Sprawozdanie z VIII posiedzenia…, „Przewodnik Pożarniczy” 1891 nr 6, s. 42.
W. Wicher, Pożar w Lanckoronie, „Przewodnik Pożarniczy” 1907 nr 1, s. 10.
„Przewodnik Pożarniczy”. Organ Towarzystwa Ochotniczych Straży Ogniowych Królestwa 
Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim (miesięcznik). Lwów, 1887-1900.  
„Strażak” z 1901.
„Ziemia Lubliniecka - Magazyn Społeczno-Kulturalny. Gazeta Powiatowa” nr 2/2011. [Tu: Piotr 
Kalinowski, Ochrona pożarowa w dziejach; Marek Pisarek, Sprzęt pożarniczy straży pożarnej]
Aby bezpieczny był nasz dom, „Przegląd Pożarniczy”. Wydanie specjalne, 2 maja 1995. 
Dobrzy żołnierze Chrystusa, Kardynał Stanisław Dziwisz, „Niedziela” 2007 nr 21.
Druga osłona dramatu, S. Cichoń, „Gazeta Myślenicka” 2010 nr 21.
Grabowski P., Strażacy z Wiecznego Miasta, „Przegląd Pożarniczy” 2005, 12. 
IX zjazd krajowy ZOSPRP 19-20 października 2002 roku – „Jednodniówka Zarządu Głównego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej”, Warszawa 2002. 
Jednością Silni – „Jednodniówka Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej”, Warszawa 2004.
Jubileusz, jakich mało, TD, „Dziennik Polski”, 17 maja 2004.
Jubileuszowy Zjazd Strażacki w r. 1900, „Przewodnik Pożarniczy”, rok XIV, nr 9, Lwów 1 IX 1900.
Ludzie wielkiego serca, [brak inf. o aut.] „Strażak” 2006 nr 1. 
Miasto pod wodą, P. Jagniewski, „Gazeta Myślenicka” 2009 nr 24.
Muzealny Rocznik Pożarniczy, T. 1-11, od 1999 r. Mysłowice.
Myślenicki Miesięcznik Powiatowy „Sedno”, Myślenice maj 2104.



194

POD PATRONATEM ŚW. FLORIANA

Nasz Rodowód, 90 lat Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej –  
„Jednodniówka Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej”, Warszawa 2011. 
Obrona ogniowa w Krakowie przed stu laty, A. Chmiel, [w:] „Jubileuszowa Księga Pamiątkowa 
Krakowskich Straży Pożarnych 1873–1925”, Kraków 1925.
Początki kowalstwa w Sułkowicach i terminologia kowalska, J. Magiera, „Lud” 1900 nr VI.
Regulamin odznaczeń, odznak i wyróżnień, ZOSP RP Warszawa 2009.
Rocznik „Strażak” na rok zwyczajny 1883, Petroków 1883
Rok 2008 rokiem Bolesława Chomicza – „Jednodniówka Zarządu Głównego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej”, Warszawa 2008 .
Sprawozdanie Zarządu Krajowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Królestwie 
Galicyji i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem 1908-1911, 1911.
Szaflik J. R., Początki dziejów strażactwa, „Strażak”, 1978 nr 12. 
Śpiewnik Wrocławski z 1865 roku.
 Św. Florian – patron od ognia, Grzebień B., „Posłaniec Serca Jezusowego”, 2004. 
Święty Floryan, „Przewodnik Pożarniczy” 1910 nr 5.
Walka z pożarami na ziemiach polskich od czasów najdawniejszych do XX w., A. N. Jaruga, 
„Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, Piotrków 2013.
Wycieczka na Babią Górę. M. Steczkowska „Tygodnik Ilustrowany” ser. 2, 1869 nr. 75-78. 
Wysznacki K., Z dziejów straży ogniowej w Polsce, „Rocznik Związku Floriańskiego” 1917.
żywioł bierze wszystko, [brak inf. o aut.] „Dziennik Polski” 27 lipca 2001.

Strony internetowe
https://gmina.sulkowice.pl/ 
http://osp.sulkowice.pl/
https://sulkowiceksrg.osp.pl/
http://www.zosprp.pl/ [strona Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP]
http://www.strazak.org.pl/  [strona Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP]
http://www.zosprp.malopolska.pl  [strona Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP Województwa Małopolskiego]
http://www.straz.gov.pl  [strona Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej]
http://kgpsp.gov.pl  [strona Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej]
http://www.psp.krakow.pl/historia6.php  [strona Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Krakowie]
http://www.pspmyslenice.pl/ [strona Komendy Powiatowej PSP w Myślenicach]
http://mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/ochrona-ludnosci/8758,Ochotnicze-Straze-Pozarne.
html   [strona Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji]
https://remiza.com.pl/ [portal strażacki z Warszawy]
https://strazacki.pl  [portal strażacki z Rzeszowa]
http://katolik.pl [Katolicki serwis internetowy]
https://swflorian.net/index.php/historia [strona Bazylika św. Floriana w Krakowie]
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Rzym-starozytny-Wojsko;4019669.html  
http://www.bibliotekasuska.pl/cns.php 
http://pierwszenajstarsze.bn.org.pl  [strona Biblioteki Narodowej]
https://www.wprost.pl/swiat/10053498/Historia-pozarnictwa-w-pigulce-Jak-przez-wieki-
-radzono-sobie-z-ogniem.html [strona tygodnika „Wprost”]



195

PRZYPISY

Przypisy
1  „Klamra” 1990-1992 i 1998-2008.
2  „Klamra” 2004 nr 4.
3  S. Bochenek, 90 lat OSP Harbutowice, Harbutowice 1999.
4  Np. „Od Serca” 2014 nr. 2-4.
5 „Księga Honorowa Straży Pożarnej w Sułkowicach zawiązanej w roku 1889” (rękopis).
6 „Kronika OSP Sułkowice” (rękopis).
7 J. Socha, Monografia Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułkowicach, Sułkowice 1983.
8 L. Winniczuk, Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1983.
9 Święty Floryan, „Przewodnik Pożarniczy”, 1910 nr 5 s. 1.
10 Zob. Ks. P. Pękalski, żywoty świętych patronów polskich, Kraków 1862.
11 J. Długosz, Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, [online] pierwszenajstarsze.bn.org.pl
12 P. H. Pruszcz, Klejnoty stołecznego miasta Krakowa, [online] krolestwonmp.pl
13 B. Grzebień, Św. Florian – patron od ognia, „Posłaniec Serca Jezusowego”, 2004. [online] katolik.pl
14 List apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II przesłany z okazji 800-lecia parafii św. Floriana na 

Kleparzu w roku 1984, [online] swflorian.net/index.php/historia
15 Kardynał Stanisław Dziwisz, Dobrzy żołnierze Chrystusa, „Niedziela” 2007 nr 21.
16 M. Stanaszek, Sułkowice osiedle 1000 kowali, Katowice 1973, s. 199.
17 J. Magiera, Początki kowalstwa w Sułkowicach i terminologia kowalska. „Lud” 1900 nr VI.
18 B. J., rkps 7479 (III) s. 287-288.
19 „Księga Honorowa...”, op. cit.
20 S. Oliwa, F. Światłoń, Krótka charakterystyka założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułkowicach, 1965 

(maszynopis)
21 M. Stanaszek, Sułkowice…, op. cit., s. 95.
22 J. Socha, Monografia… op. cit. s. 4.
23 Np. Władysław Pilawski, Chronologia powstania ochotniczych straży pożarnych na ziemiach polskich 

w latach 1845-1890, Komenda Główna PSP, Warszawa 1998. Eugeniusz Walczak, Kompendium historii 
pożarnictwa i straży pożarnych na ziemiach polskich do 1918 roku, Biblioteka MDP, Warszawa 2003.

24 J. R. Szaflik, Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych, Warszawa 1995, s. 72.
25 F. Kuś, Pamiętniki (rękopis).
26 Biblioteka Strażacka nr 25, Redaktor Antoni Szczerbowski, Krajowy Związek Ochotniczych Straży 

Pożarnych w Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim 1875-1890, Lwów 1900, s. 132.
27 „Księga Uchwał Rady Gminy Sułkowice” (rękopis).
28 „Przewodnik Pożarniczy” 1888 nr 11, s. 2.
29 „Przewodnik Pożarniczy” 1889 nr 7, s. 54.
30 „Przewodnik Pożarniczy” 1891 nr 6, s. 42.
31 „Księga Uchwał…”, op. cit.
32 „Przewodnik Pożarniczy” nr 11 z 1890, s.  53.
33 „Księga Uchwał…”, op. cit.
34 „Kronika OSP Lanckorona” (cyt. za M. Stanaszek…, op. cit. s. 95.)
35 Ibidem. 
36 „Przewodnik Pożarniczy” 1907 nr 1.
37 Franciszek Kuś, Pamiętniki, op. cit.
38 „Księga Uchwał…”, op. cit. 
39 Ibidem. 
40 Ibidem.
41 „Księga Honorowa…”, op. cit.
42 J. Socha, Monografia…, s. 6 i 7.
43 „Księga Uchwał…”, op. cit. 



196

POD PATRONATEM ŚW. FLORIANA

44 Ibidem. 
45 [online] katolik.pl
46 „Klamra” 2000 nr 8.
47 Ibidem. 
48 S. Ziembla, Moje pamiętniki (maszynopis).
49 M. Stanaszek, Sułkowice…, op. cit., s. 124.
50 S. Ziembla, Moje pamiętniki, op. cit.  
51 J. Socha, Monografia…, op. cit. s. 8.
52 J. Socha, Monografia…, op. cit. 10.
53 J. Socha, Monografia…, op. cit., s. 10 i 12.
54 J. Socha, Monografia…, op. cit., s. 12 i 14.
55 J. Socha, Monografia…, op. cit., s. 14 i 15.
56 „Kronika OSP…”, op. cit.
57 „Gromada Rolnik Polski” [brak inf. o aut.] 9 czerwca 1983.
58 Wszystkie cytaty z „Kroniki OSP…”, op. cit.
59 TD, Jubileusz, jakich mało, „Dziennik Polski”, 17 maja 2004.
60 „Klamra” nr 5 z 2005, s. 8.
61 O. S. Tomoń, Około 100 tys. strażaków przybyło na Janą Górę, Radio Jasna Góra. 
62 Ludzie wielkiego serca, [brak inf. o aut.] „Strażak” 2006 nr 1. 
63  S. Ziembla, Moje pamiętniki, op. cit.  
64  „Klamra” nr 7 z 2001 i nr 10 z 2006.
65  „Klamra” nr 6 z 2016.
66 „Cienie nad Skawą” [online] bibliotekasuska.pl/cns.php. 
67 „Kronika parafialna” (rękopis).
68 M. Steczkowska, Wycieczka na Babią Górę. „Tygodnik Ilustrowany” ser. 2, 1869 nr. 75-78. 
69 „Kronika parafialna” op. cit.
70 J. Boguszewski „Przegląd Pożarniczy”, 1947. [online] zosprp.plNasz_Rodowód.pdf
71 M. Stanaszek, Sułkowice..., op. cit. s. 201.
72 Relacja Ludwiki Frosztęgowej ur. w 1913, zm. w 2017.
73 „Kronika parafialna”, op. cit.
74 M. Stanaszek, Sułkowice… op. cit. s. 95.
75 „Piast” [brak inf. o aut.] 10 maja 1914 s. 6.
76 „Nowa Reforma” [brak inf. o aut.]  21 kwietnia 1914, s. 2.
77 „Kronika OSP…”, op. cit.
78 „Klamra”
79 „Kronika parafialna”, op. cit.
80 „Kronika parafialna”, op. cit.
81 Dokumenty szkoły ludowej, cyt. za S. Ziembla…, op. cit.
82 Relacja Ludwiki Frosztęgowej, op. cit.
83 F. Kuś, Pamiętniki, op. cit.
84 P. Sadowski (red.), Monografia Gminy Sułkowice, Sułkowice 2006, s. 135.
85 „Kronika OSP…”, op. cit.
86 żywioł bierze wszystko, [brak inf. o aut.] „Dziennik Polski” 27 lipca 2001.
87 „Kronika OSP…”, op. cit.
88 P. Jagniewski, Miasto pod wodą, „Gazeta Myślenicka” 2009 nr 24.
89 S. Cichoń, Druga osłona dramatu, „Gazeta Myślenicka” 2010 nr 21.
90 Zob. „Kronika OSP…”, op. cit.
91 Na podstawie „Strażaka” z 1901.
92 Śpiewnik Wrocławski z 1865 roku.
93 Zbiór pieśni nabożnych dla wygody pobożnych katolików, wyd. II, Sztum 1866, s. 302-303.






	Pusta strona
	Pusta strona

