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Szanowni Państwo

W  bieżącym roku przypada piękny jubile-
usz 130-lecia działalności jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Tuchowie. To znakomita oka-
zja, aby przypomnieć dzieje wielce zasłużonej dla 
Tuchowa i jego mieszkańców organizacji. Chwała 
zatem autorowi, Panu Aleksandrowi Kowalikowi, 
że podjął się tego dzieła, opisując ludzi i zdarze-
nia, a  więc całokształt działalności tuchowskich strażaków na przestrzeni 
minionych lat. Jest to przebogata historia obfitująca w wiele wspaniałych, ale 
także dramatycznych chwil, gdy trzeba było nieść pomoc ludziom, ratować 
ich dobytek, wspierać w momentach zagrożenia, często z narażeniem zdro-
wia, a nawet życia.

Powstanie i  rozwój jednostki, opisane na kartach tej książki, pokazują 
najpierw trudne początki, kiedy organizowano się praktycznie od podstaw, 
przy znikomym wyposażeniu, gdy musiały wystarczać proste narzędzia i siła 
własnych rąk. Później stopniowe doposażanie w sprzęt oraz budowanie z ol-
brzymim wysiłkiem i  zaangażowaniem swojej siedziby. Przede wszystkim 
jednak udział w  akcjach bojowych: gaszeniu pożarów, ratowniczych, jak 
również pomocy przy mniejszych zagrożeniach, z którymi przeciętny czło-
wiek nie bardzo potrafi sobie poradzić. Za tymi zdarzeniami zawsze stali 
konkretni ludzie – strażacy, którzy bezinteresownie nieśli i niosą pomoc po-
trzebującym, nie żałując wysiłku, ale również poświęcając swój wolny czas. 
Publikacja niniejsza jest wyrazem uznania dla olbrzymiej rzeszy tuchow-
skich druhów, którzy tutaj działali, tworząc historię jednostki. Przedstawiona 
w słowach, dokumentach i fotografiach owa chlubna historia to kolejny ele-
ment utrwalania w pamięci współczesnych oraz przyszłych pokoleń naszej 
lokalnej historii, co jak mam nadzieję, stanie się przyczynkiem do historycz-
nej edukacji zwłaszcza młodego pokolenia.
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Tuchowska OSP to nie tylko działalność bojowa. Jako stowarzyszenie od 
lat włącza się aktywnie w  życie społeczno-kulturalne miasta, uczestnicząc 
w przedsięwzięciach o charakterze religijno-patriotycznym, prowadząc rów-
nież działalność szkoleniową i edukacyjną w zakresie bezpieczeństwa i profi-
laktyki przeciwpożarowej, ale także pomocy medycznej i ratunkowej.

Dzisiejsza Ochotnicza Straż Pożarna, a  zwłaszcza taka jak tuchowska, 
włączona w Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, to już niemal zawodowa 
formacja, od której wymaga się odpowiedniego przeszkolenia ratowniczego 
i medycznego oraz pełnego profesjonalizmu w działaniu. Dzisiaj to częściej 
ratownictwo w szerokim tego słowa znaczeniu, a nie tylko gaszenie poża-
rów. Tuchowscy druhowie udowadniają swoje umiejętności bezpośrednio 
podczas akcji, w czasie wypadków komunikacyjnych czy klęsk żywiołowych. 
Za to wyrażam wszystkim członkom jednostki OSP w  Tuchowie głęboką 
wdzięczność i uznanie w imieniu nie tylko mieszkańców Tuchowa, ale także 
całej naszej gminy.

W ślad za podziękowaniami z okazji 130-lecia życzę wszelkiej pomyśl-
ności, skuteczności w  akcjach bojowych, satysfakcji z  dobrze wykonanych 
obowiązków, uznania w oczach ludzi i jak najmniej okazji do pokazywania 
swojego kunsztu poza ćwiczeniami i zawodami. A na przyszłość dalszego dy-
namicznego rozwoju jednostki i kolejnych równie wspaniałych jubileuszów.

Mariusz Ryś
Burmistrz Tuchowa
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Szanowni Druhowie

Z okazji jubileuszu  
130-lecia istnienia  

jednostki OSP w Tuchowie

Składam serdeczne podziękowanie i  gratu-
lacje za Wasze zaangażowanie w ratowanie życia 
i  mienia społeczności lokalnej w  stanach zagro-
żenia, ale także za propagowanie i pielęgnowanie idei patriotycznych oraz 
świadomości poczucia obowiązku obywatelskiego wobec ojczyzny.

To Wy, strażacy, prowadząc działalność ratowniczą i  bezinteresownie 
służąc drugiemu człowiekowi, jesteście przykładem dla naszej młodzieży, 
uczycie ją, że wykonując trudną, pełną zagrożeń, niebezpieczną pracę, moż-
na czynić dobro i pomagać potrzebującym.

Dziękuję Wam za to, że jesteście, że uświetniacie gminne oraz kościelne 
uroczystości, że można na Was liczyć w chwilach trudnych dla nas wszyst-
kich. Społeczeństwo tuchowskie przekonało się o tym szczególnie podczas 
ostatniej wielkiej powodzi w  2010 roku, za co jeszcze raz składam Wam 
szczególne podziękowanie.

Szanowni strażacy, życzę Wam satysfakcji z pracy społecznej oraz szczę-
ścia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. 

Ryszard Wrona
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie
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Od lewej: Piotr Hadas - gospodarz, Andrzej Moździerz - wiceprezes, Barbara Hudyka - sekretarz,
Agnieszka Wąs - skarbnik, Łukasz Giemza - prezes, Dariusz Janas - członek Komisji Rewizyjnej,

Maciej Boratyński - członek Komisji Rewizyjnej, Grzegorz Wąs - naczelnik, 
Piotr Wójcik - członek Zarządu, Jacek Oleksowicz - przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Skład Zarządu - 2013 r.
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Wstęp

Historia jednostki OSP w Tuchowie jest bardzo bogata i trudno dokładnie 
ją opisać tak, aby żadnemu z uczestników tej działalności nie sprawić przy-
krości zbyt pobieżnym naświetleniem jego wysiłków czynionych pro publico 
bono. Nasi strażacy uczestniczyli w walce o niepodległość ojczyzny, walczyli 
w szeregach legionów polskich w czasie I wojny światowej, brali liczny udział 
w obronie Ojczyzny w latach 1920-21. Podczas II wojny światowej wyróżniali 
się działalnością w ruchu oporu, walcząc w szeregach Armii Krajowej i bio-
rąc czynny udział w walkach toczonych przez „Batalion Barbara”. Podobnie 
piękne karty historii zapisali w okresie wielu szykan stosowanych w okresie 
PRL-u, stając w obronie prześladowanego kościoła. Już wspomniane powyżej 
spostrzeżenia mogłyby stanowić tematy do samodzielnych opracowań, gdyż 
za każdym z nich kryje się bogata historia kilku rodzin, ponoszących czasami 
tragiczne skutki tej patriotycznej działalności. Skupiając się w pracy mono-
graficznej o OSP na działalności typowo strażackiej, czyli obronie przeciw-
ogniowej, naturalną konsekwencją jest pominięcie wielu ciekawych wątków 
patriotycznych, względnie ukazanie ich fragmentarycznie przy prezentacjach 
osób biorących bezpośredni udział w tych zmaganiach z losem, np. przy pre-
zentacji działalności byłego prezesa OSP, druha Andrzeja Siwaka, któremu 
Hitlerowcy wymordowali całą rodzinę.

Pisząc o  tuchowskiej OSP po raz pierwszy przed 20 laty, na początku 
1993 roku, w  Tuchowskich Wieściach Nr 1/20 zwróciłem się z  prośbą do 
„wszystkich, którzy dysponują dokumentami lub mogliby udzielić istotnych 
informacji o OSP w Tuchowie, o kontakt z redakcją” – jednak dotąd nikt do 
wskazanej redakcji nie zgłosił się z takimi informacjami czy dokumentami. 
Niewiele pomogło też zwrócenie się obecnego Zarządu OSP do mieszkań-
ców Tuchowa z  prośbą o  podzielenie się swymi wiadomościami na temat 
działalności naszych strażaków w minionym czasie. Na apel odpowiedzieli 
tylko niektórzy członkowie zasłużonych rodzin strażackich. Prawdziwą ko-
palnią wiedzy o  strażackiej działalności okazały się dopiero wywiady pro-
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wadzone z zasłużonymi strażakami. Obecny Zarząd OSP zasugerował, aby 
taką działalność przeprowadzić i piszącemu monografię przydzielił wsparcie, 
dlatego na wywiady do każdego wybranego strażaka - seniora chodziły dwie 
osoby, potwierdzające swymi podpisami obiektywność notowanych rozmów. 
W wyniku takiego działania autoryzowane wywiady stały się dokumentami 
historycznymi, które będą przekazane do tworzonego archiwum historycz-
nego jednostki OSP.

Pisząc historię OSP w Tuchowie, oparłem się na tych dokumentach, któ-
re udało mi się odszukać lub są w posiadaniu Zarządu. Moje rozmowy w la-
tach 1992 i 1993 z rodzinami byłych zasłużonych strażaków, np. panią Fol-
tyńską, panią Stanisławą Zającową (Tylkówną) i innymi, nie przyczyniły się 
do wzbogacenia materiału faktograficznego. Z tego też powodu nie wszyscy 
wyróżniający się w przeszłości strażacy zo stali wspomniani i nie wszystkie 
rodziny będą usatysfakcjonowane.

Czytając monografię, mógłby ktoś dojść do wniosku, że zbytnio wyideali-
zowano poświęcenie niektórych strażaków i  działaczy. Trzeba oczy wiście 
obiektywnie stwierdzić, że nie wszystko w straży było chlubne. Jak w każdej 
społeczności zdarzały się też sporadyczne wypadki niesubordy nacji, gwał-
townych reakcji osobistych, demonstracyjnych zachowań, prób przywłasz-
czeń funduszów składkowych itp., o czym dowiadujemy się z protokołów po-
siedzeń Zarządu. Było też oddawanie mundurów i legitymacji na dwa, trzy 
lata, a później powroty do organizacji. Dzięki bezpardonowe mu postępowa-
niu egzekucyjnemu ze strony Zarządu OSP wobec osób przywłaszczających 
sobie fundusze składkowe, zawsze je odzyskiwano. Zarząd też strofował nie-
zrównoważonych, wydawał nakazy publicznych przeproszeń itp. Myślę, że 
publikowanie nazwisk uczestników tych margi nalnych, niechlubnych zda-
rzeń nie ma sensu, gdyż zdarzało się to spora dycznie i było zjawiskiem prze-
mijającym. Prawie zawsze prowadziło do po jednania i ostatecznie zwycięża-
ło hasło mówiące: „w drużynie jak w rodzi nie - dobrze, miło i przyjemnie”, 
albo w OSP jak w rodzinie: „choć się kłócimy, ale się lubimy”.

Chciałbym pochwalić tych strażaków, którzy doceniając moralną war-
tość nadawanych im odznaczeń, dyplomów, listów pochwalnych, wszelkie-
go typu wyróżnień za ich poświęcenie i trudy walki z przeciwnościami losu 
dotykającymi sąsiadów, znajomych i ludzi obcych, którym nieśli bezintere-
sowną pomoc w chwili spotykającego ich nieszczęścia, zachowali je w spo-
sób troskliwy, gdyż byli i  są przekonani, że na nie w pełni zasłużyli swym 
odważnym działaniem. Kompletowali je, troskliwie przechowywali w stanie 
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bardzo dobrym, okazywali szacunek, będąc przekonanymi, że jest to ich hu-
manitarny dorobek świadczący o wyrażanym przez nich w sposób czynny 
zaangażowaniu w  świadczenie pomocy bliźnim (nie zawsze znanym), lu-
dziom będącym w potrzebie, w chwili zagrożenia życia, zdrowia lub mienia. 
Są to dokumenty świadczące o ich wychowaniu moralnym, w którym dobro 
człowieka, jego życie i  zdrowie, stawiane jest jako wartość nadrzędna nad 
pieniądzem, majątkiem, czy też własną korzyścią. 

Takimi najlepszymi, otwartymi na współpracę „historycznymi chomi-
kami” własnych dokumentów pożarniczych okazali się dwaj seniorzy, są to: 
Tadeusz Drabik i Włodzimierz Wąs. Każdy z nich ma ich ponad dwadzieścia. 
To dzięki ich prywatnym zbiorom udało się ustalić, które z obecnych strażac-
kich odznaczeń, podziękowań, listów pochwalnych, wyróżnień różnych ty-
pów, świadectw wyszkolenia, zaświadczeń z kursów specjalistycznych, legi-
tymacji zawodowych i do odznaczeń, zaproszeń na uroczystości rocznicowe 
z ostatnich dziesiątków lat posiadają nasi strażacy oraz skompletować wiele  
zdjęć dokumentujących dawne i współczesne strażackie akcje. Za tę troskę 
o historyczne ilustracje serdecznie im dziękuję, a przede wszystkim za to, że 
udostępnili je dla dobra historycznej, jubileuszowej publikacji.

Monografia ta jest pozycją dokumentującą działania członków straży 
pożarnej w okresie przełomowym drugiego i trzeciego tysiąclecia. W sposób 
ciekawy i refleksyjny wypowiadają się starzy strażacy na tematy codziennego 
życia, priorytetów życiowych obowiązujących w czasie ich młodości, lanso-
wanych i  wdrażanych norm moralnych. Wielu z  nich przeżyło trzykrotną 
zmianę ustroju i moralne zawirowania z tego wynikające. Starsi wychowani 
jeszcze w kapitalizmie musieli przestawić swoje myślenie i wartościowanie 
moralne najpierw z kapitalistycznego, wpajanego w okresie przed, w czasie 
i  tuż po II wojnie światowej, na myślenie według schematów socjalistycz-
no-komunistycznych. Musieli zamienić świętą własność prywatną na świętą 
własność społeczną, ale nie musieli wyzbywać się przekonań o konieczno-
ści niesienia bezinteresownej pomocy innym ludziom, co było zbliżone do 
dogmatu zawartego w chrześcijańskiej miłości bliźniego. Dlatego mieli ła-
twiejszą drogę transformacji ustrojowej, bo wykonując to samo, mogli nieść 
pomoc innym ludziom, tylko inaczej nazywaną. 

Znacznie gorzej było w  czasie ostatniej transformacji od roku 1989. 
Wszyscy mieszkańcy naszego państwa musieli przejść od świętej własności 
społecznej do świętej własności prywatnej. Po latach okazało się to znacznie 
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trudniejsze od poprzedniej transformacji, gdyż połączyło się to ze zmianą 
zachowań moralnych. 

Obecnie jest nawet pewien dysonans pomiędzy starymi strażakami 
a młodszymi, gdyż starsi strażacy za swą ofiarną działalność nie otrzymywali 
żadnych obowiązkowych ekwiwalentów. Wychowani współcześnie za każdy 
wysiłek chcą mieć określoną gratyfikację. Tragiczne w  tym jest to, że my-
ślenie takie obejmuje również dziedzinę ratowania życia i  zdrowia innych 
ludzi. Wszyscy chcą mieć satysfakcję materialną, za to co robią, taki teraz 
trend. Obecnie na całym świecie zmienia się pogląd na moralność. Rządzący 
politycy głoszą, że działanie, które nie daje korzyści materialnych, jest działa-
niem może dobrym, satysfakcjonującym, ale nie jest dzisiaj modne. Bierze się 
to stąd, że zagubiono w czasie transformacji ustrojowej obowiązujące dawniej 
normy moralne (dh mgr Marian Kras). Przez przeszło 20 lat nie potrafiono 
zdefiniować nowych norm moralnych ogólnie przyjętych, zgodnych z jakimś 
ideałem wychowawczym. Warto tu posłużyć się słowami Jana Pawła II, który 
w jednej ze swych wypowiedzi w Polsce przestrzegał, że: zgubienie w ustroju 
demokratycznym norm moralnych skutkuje totalitaryzmem. 

Wiadomo powszechnie, że OSP to organizacja społeczna w Polsce kul-
tywująca tradycję bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. Swoją 
satysfakcję strażacy czerpali z moralnego przekonania o konieczności niesie-
nia pomocy bliźniemu, wynikającej z norm religijnych. Pozwalało to rodzi-
nom strażackim czuć się dumnymi z poczynań ich członków, a bliskich sobie 
ludzi uważać za bohaterów. Obecna ustawa o  ochronie przeciwpożarowej 
pozbawiła strażaków tego moralnego sztandaru, odarła ich z aureoli boha-
terów, stawiając do kolejki po obowiązkową gratyfikację za każdy wysiłek 
i swoją działalność nawet dla dobra innych. Jak mi wiadomo, niektóre straże 
opierają się temu trendowi, przeznaczając te indywidualne gratyfikacje na 
fundusz zbiorowy swej jednostki OSP.

W roku 2012 Zarząd miejscowej OSP postanowił opracować pełną mo-
nografię swej jednostki. Obecny Burmistrz, mgr Mariusz Ryś, zapewnił środ-
ki na jej druk, dlatego wspólnie z Zarządem postanowiliśmy opracować i wy-
dać pod moim kierownictwem to historyczne dzieło. Do współpracy zgłosiło 
się kilkanaście osób i  po ośmiomiesięcznym wysiłku powstała praca, którą 
prezentujemy.

Za wszelką pomoc, której udzielono mi przy zdobywaniu informacji 
o  działalności strażaków na przestrzeni 51 lat, serdecznie dziękuję, wie-
lu z  informatorów niestety już nie żyje. Do nieżyjących druhów należą:  
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dh prezes Władysław Sajdak, dh prezes Michał Galas, dh prezes Józef Piątek,  
dh prezes Stefan Suchan, dh Wojciech Grzanka (wieloletni sekretarz Zarządu 
OSP) dh Stanisław Kwiek (skarbnik), dh Wojciech Kmietowicz (gospodarz 
i kierowca) – cześć ich pamięci.

Serdecznie dziękuję za udzielenie mi pomocy w zdobywaniu informacji 
i umożliwienie dostępu do dokumentów następującym osobom: dh. preze-
sowi Andrzejowi Siwakowi, dh. Marianowi Krasowi (Komisja Rewizyjna), 
dh. Włodzimierzowi, Markowi i  Wojciechowi Wąsom, dh. Stefanowi Gą-
siorowi, dh. prezesowi Kazimierzowi Dudkowi, dh. Stanisławowi Knapiko-
wi, dh. Andrzejowi Gutowi, Barbarze Zielińskiej (byłej sekretarz UMiG),  
dh. Tadeuszowi Drabikowi, dh. Piotrowi Wójcikowi, dh. Urszuli Boratyń-
skiej, dh. Stanisławowi Hałunowi, dh. Andrzejowi Słowikowi, dh. Władysła-
wowi Smołusze, dh. Stanisławowi Świderskiemu, dh. Andrzejowi Witkowi, 
dh. Józefowi Wojtasowi, dh. Andrzejowi Moździerzowi, wreszcie całemu ze-
społowi redakcyjnemu tej monografii z druhem prezesem Łukaszem Giemzą 
na czele oraz niezastąpionej pod względem wytrwałości i udziału w pracy 
redakcyjnej druhnie Agnieszce Wąs - skarbniczce OSP.

Dla przedstawienia pełnego obrazu dochodzenia do informacji muszę 
wyrazić wdzięczność nieżyjącemu już, zasłużonemu strażakowi, Józefowi 
Piątkowi, który w roku 1962 po raz pierwszy umożliwił mi podczas pisania 
przeze mnie pracy magisterskiej wgląd w niektóre materiały archiwalne do-
tyczące miejscowej OSP. Dzięki temu wiedziałem, że takie materiały w Tu-
chowie się znajdują i  mogłem obecnie je odszukać, korzystając z  pomocy 
Zarządu OSP.

Panom Andrzejowi Siwakowi i  Marianowi Krasowi jestem wdzięczny 
za zainspirowanie mnie do napisania pierwszej historii OSP w  Tuchowie. 
Pracę tę wykonałem z przyjemnością, wierząc, że będzie przydatna społecz-
nie i przyczyni się do docenienia ludzi pracujących ofiarnie dla innych i na-
rażających bezinteresownie w każdej akcji gaśniczej swe zdrowie i życie.

Na zakończenie muszę podkreślić, że nie byłoby tego dzieła, gdyby nie 
zainteresowanie się nim dwóch osób, czyli Burmistrza Tuchowa Mariusza 
Rysia i dyrektora Domu Kultury w Tuchowie, Janusza Kowalskiego. Obydwaj 
są dobrymi opiekunami wszelkich działań, mających na celu wzbogacanie 
publikacji o historii Tuchowa. Załatwiają to, co najważniejsze w takiej spo-
łecznej działalności, czyli niezbędne środki wydawnicze.

Na zakończenie serdecznie dziękuję całemu zespołowi wydawniczemu: 
druhowi Łukaszowi Giemzie za kierowanie pracami pomocniczymi i zespo-
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łem redagującym Fotokronikę – do którego należeli – ww. druh, dh. Barbara 
Hudyka, dh Wiktor Chrzanowski, Ryszard Wrona, dh Grzegorz Wąs oraz  
dh. Monice Sandeckiej za przygotowywanie współczesnych dokumentów, 
dh. Michałowi Sosnowskiemu za opracowanie spisów nazwisk członków 
wspierających według tablic i drzewców z gwoźdźmi, za pomoc w ustalaniu 
kolejności w pełnieniu funkcji w Zarządzie OSP przez poszczególne osoby 
– dh. Tadeuszowi Drabikowi, dh. Włodzimierzowi Wąsowi, dh. Stanisławo-
wi Knapikowi, dh. Andrzejowi Siwakowi, dh. Piotrowi Wójcikowi, dh. An-
drzejowi Gutowi, dh. Stanisławowi Świderskiemu, dh. Andrzejowi Moździe-
rzowi, dh. Andrzejowi Witkowi, dh. Józefowi Wojtasowi, dh. Kazimierzowi 
Dudkowi, dh. Stanisławowi Hałunowi, dh. Andrzejowi Słowikowi, dh. Wła-
dysławowi Smołusze, dh. Maksymilianowi Krasowi i wielu innym udzielają-
cym informacji.

Na wyróżnienie za dyspozycyjność i  cierpliwość oraz merytoryczno-
-techniczną pomoc w  opracowywaniu wywiadów, układzie treści, groma-
dzeniu i selekcji materiałów dokumentacyjnych, publikację w Tuchowskich 
Wieściach itp. zasługuje druhna Agnieszka Wąs. 

Z uwagi na krótki okres przeznaczony na zbieranie materiału faktogra-
ficznego i  jego pospieszne opracowywanie, zdaję sobie sprawę, że nie zdą-
żyliśmy zaprezentować pewnej liczby znakomitych postaci i ich zasług dla 
miejscowej straży. Ramy czasowe i  objętościowe monografii zaplanowanej 
na określoną ilość stron, spowodowały zastosowanie streszczenia jako formy 
wypowiedzi. Jest jednak możliwość uzupełniania takich wiadomości przez 
zorganizowanie stałego zespołu historyczno – redakcyjnego, który w okre-
sach ustalonych na Walnym Zebraniu mógłby zbierać i opracowywać zebra-
ne fakty. Wydaje się wówczas tzw. SUPLEMENTY numerowane, wychodzące 
pod tym samym tytułem i tego samego formatu co monografia. Praktykuje 
to wiele Towarzystw i Stowarzyszeń naukowych, zawodowych itp. 

Opracowanie to traktuję jako pracę społeczną i wraz z całym zespołem 
redakcyjnym składamy w darze tuchowskiej jednostce OSP.

Aleksander Kowalik
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I. Położenie i historia Tuchowa

Tuchów leży na Pogórzu Karpackim w części zwanej Ciężkowicko-Roż-
nowską, w odległości 16 km na południowy zachód od Tarnowa, po obu stro-
nach rzeki Białej, zataczającej w tym miejscu duże półkole (224 m n.p.m.). Ze 
wszystkich stron otaczają go wzgórza pokryte lasami, co stwarza malowniczy 
krajobraz, zapewniając dobrą filtrację powietrza. Przez miasto biegnie droga 
krajowa Tarnów - Krynica oraz linia kolejowa łącząca te i inne miejscowości.

Historia Tuchowa jest ciekawa i bogata. Prawdopodobnie już w okresie 
rzymskim istniała tu osada mieszkalna. Pierwsza pewna informacja histo-
ryczna o Tuchowie (Tukowie) pojawiła się w roku 1105 i  jest zamieszczo-
na w dokumencie wystawionym przez legata papieskiego Idziego, potwier-
dzającego darowiznę wsi królewskiej na rzecz zakonu benedyktyńskiego, 
opactwa tynieckiego. Mówi się w dokumentach, że od XI wieku po prawej 
stronie rzeki Białej, na wzgórzu, w rejonie dzisiejszej ulicy Długiej, istniało 
grodzisko i podgrodzie. Nazwy te przetrwały do XVI w.

W początkach XIV wieku na lewym brzegu rzeki Białej rozpoczęto wy-
dobywanie soli. Dzięki niej w roku 1340 Kazimierz Wielki nadaje Tuchowo-
wi prawa miejskie (wzorowane na prawie magdeburskim). Wytyczono ry nek 
i prostopadle wychodzące ulice, początkowo bez nazw. W dokumencie loka-
cyjnym zatwierdzono też herb miasta: są nim dwa skrzyżowane złote klucze 
z mieczem pośrodku, umieszczone na niebieskim tle w heraldycz nej tarczy.

Jan Długosz (XV wiek) wspomina o  rozwoju rękodzielnictwa: mły-
narstwa, szewstwa, garncarstwa, piekarnictwa, sukiennictwa, tkactwa, kra-
wiectwa, stolarstwa, bednarstwa, warzelnictwa piwa, kowalstwa, kuśnier-
stwa. Zdaniem tego historyka, była to podstawa bogactwa mieszczan i  ich 
dobrobytu. Do XVII wieku miasto rozwijało się pomyślnie, czerpiąc docho-
dy z  różnych rzemiosł, wydobywania soli oraz prowadzonego handlu. Tu-
chowscy kupcy docierali aż do Rzymu, Lwowa, Moskwy, Berlina i Wiednia. 
Później miasteczko zaczęło podupadać. Przyczyniły się do tego najazdy 
obcych wojsk (węgierskich, niemieckich, szwedzkich, rosyjskich), pożary 
i epide mie.
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Od 29 VI 1772 roku Tuchów dostał się pod rządy Austrii, co tylko pogłę-
biło osłabienie gospodarcze miasteczka. Brak przemysłu i połączeń komuni-
kacyjnych dawał się mieszkańcom dotkliwie we znaki.

W latach 1855-1867 rząd austriacki dał mieszkańcom miasteczka pew ne 
szanse, organizując w nim powiat ziemski, zwany becyrkiem. Wówczas to 
zorganizowano pocztę (1855), zbudowano drewniany most na Białej (1855) 
itp. Pozwolono też osiedlić się Żydom (1854).

W dziedzinie gospodarczej warto odnotować fakt założenia przez Mar-
kusa Reintera i Michała Horna w latach 1870-71 garbarni, która dostar czała 
surowca do wyrobu butów. Była to w tym czasie licząca się bardzo gałąź rze-
miosła w naszej okolicy. W samym Tuchowie pracowało wówczas 60 szew-
ców, produkując 12 tysięcy par butów rocznie, kiedy w całym powiecie tar-
nowskim produkowano ich zaledwie 60 tysięcy.

Powolne ożywienie gospodarcze zaznacza się dopiero pod koniec XIX 
wieku. Zapoczątkowało je oddanie do użytku linii kolejowej Tarnów - Le-
luchów (1876 r.). Dzięki kolei miasteczko zasłynęło na przełomie XIX i XX 
wieku aż w  Wiedniu tuchowską kiełbasą o  specjalnej recepturze, przeka-
zywanej w rodzinach masarzy z pokolenia na pokolenie.

W roku 1883, w prawie sto lat po największym pożarze Tuchowa (1789), 
założono oddział Ochotniczej Straży Pożarnej, a w roku 1898 oddział To-
warzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Obie te organizacje rozbudzały patrio-
tyzm wśród obywateli.

W  czasie I  wojny światowej toczono tu ciężkie walki. Pod Łowczów-
kiem biła się między innymi I Brygada Legionów (600 ludzi), która w dniach 
22- 25 XII 1914 roku próbowała powstrzymać ofensywę rosyjską. Zginęło 
128 legionistów, rannych było aż 342. W  dniach tych Tuchów przeżył po 
raz pierwszy wielką bitwę artyleryjską, która spowodowała ogromne straty. 
Zniszczony został ratusz, uszkodzony kościół św. Jakuba, spalony budy nek 
Kasy Oszczędności, uszkodzone zabudowania wokół rynku. Ludność cier-
piała od rekwizycji, gwałtów, zabójstw i innych form bezprawia. Dość wspo-
mnieć, że z ponad 3 000 mieszkańców zostało w miasteczku zaledwie około 
500, pozostali zginęli lub uciekli.

Po raz drugi w czasie tej wojny przeżywał Tuchów ciężkie dni w maju 
1915 roku. Po tej walce, jak piszą kronikarze, „przedstawiał jeden wielki ob-
raz nędzy i rozpaczy”. Zniszczone były zagrody, spalony most na Białej, po-
pękane mury domostw, brak drzwi i okien, wybite zwierzęta gospodar skie, 
ludność cierpiała głód i nędzę.
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W okresie międzywojennym Tuchów był jedynym miasteczkiem w po-
wiecie tarnowskim, które utrzymało swoje prawa miejskie do wybuchu dru-
giej wojny światowej. Większość mieszkańców Tuchowa charakteryzowała 
dwuzawodowość, nawet poważni kupcy i rzemieślnicy starali się o ziemię, 
aby w trudnych okresach mieć z czego wyżywić rodzinę. Osła bione i częścio-
wo zniszczone rzemiosło powoli dźwigało się z wojennej za wieruchy.

Wśród ludności rolniczej poważną rolę odgrywały wówczas spółdzielnie 
chroniące miejscową ludność od wyzysku lichwiarzy i prywatnych ban kierów. 
Od 1912 roku taką rolę osłaniającą spełniała spółka kredytowa pod nazwą Kasy 
Stefczyka, która w roku 1931 zrzeszała w Tuchowie aż 394 członków, umożli-
wiając wielu mieszkańcom działalność gospodarczą. W tym okresie działała 
też Spółdzielnia Mleczarska oraz Składnica Kółek Rol niczych.

W  okresie międzywojennym działały w  naszym rejonie liczne ugrupo-
wania polityczne: socjalistyczne, chłopskie, klerykalne. Prężne były orga nizacje 
młodzieżowe, zwłaszcza harcerskie pod patronatem „Rodziny Ko lejowej” 
z Krakowa. Drużyny harcerskie prowadziły akcje samokształce niowe, wycho-
wawcze, a szczególnie uczyły patriotyzmu, który zaowoco wał w czasie II wojny 
światowej. Towarzystwo Szkół Ludowych, istniejące w Tuchowie od roku 1896, 
w okresie międzywojennym organizowało dla dorosłych mieszkańców miasta 
i okolicy kursy niedzielne dla analfabetów, dokształcające, przygotowujące do 
wykonywania potrzebnych w okolicy zawodów, wypożyczało książki, organi-
zowało zajęcia „uniwersytetu wiej skiego” itp.

Na początku września (7 IX 1939) Tuchów dostał się pod okupację hit-
lerowską. Działania wojenne tym razem oszczędziły miasteczko pod wzglę-
dem materialnym. Ludność przeżywała ciężkie chwile codziennego okupa-
cyjnego bytowania. W dniu 20 lipca 1942 roku Niemcy założyli w Tu chowie 
getto dla ludności żydowskiej z  całej okolicy. Ogółem do miasta przywie-
ziono około 1500 Żydów, nie licząc tych, których w bestialski sposób zabito 
w organizowanych uprzednio pogromach. Likwidację getta rozpoczęto już 
16 września 1942 roku, gdy wywieziono do Bełżca pierwszy transport. Osta-
tecznie tuchowskie getto zostało zlikwidowane 23 grudnia 1942 roku, kiedy 
wywieziono ostatnią partię Żydów, na którą złożyły się ro dziny policji ży-
dowskiej i jej członkowie.

Od połowy stycznia 1945 roku nastąpił koniec okupacji hitlerowskiej 
i Tuchów wszedł na drogę stopniowej rozbudowy. Do bezsprzecznych osią-
gnięć ostatnich dziesięcioleci należy zaliczyć: organizację i  utrzymanie 
dwóch szkół ponadpodstawowych, rozbudowę osiedlową, zbudowanie dużej 
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piekarni, masarni, założenie stolarni, utrzymanie cegielni, organiza cję dużej 
sieci sklepów, budowę i utrzymanie rejonowego szpitala, Ośrodka Zdrowia, 
pogotowia ratunkowego, kina, Domu Kultury, elektryfikację, gazy fikację 
i budowę wodociągów. W ostatnich latach powstało wiele prywat nych za-
kładów pracy, które zatrudniają od kilku do kilkudziesięciu pracow ników. 
Równocześnie odnotowano upadek kilku dużych spółdzielni, Zakładu Go-
spodarki Komunalnej, Ośrodka Zdrowia zatrudniającego w okresie rozkwitu 
ponad 500 osób, cegielni miejskiej, dużej stolarni, masarni i wielu innych. 

Obecnie Tuchów jest siedzibą gminy, mając około 6,5 tys. mieszkań-
ców. W roku 1990 zorganizowano uroczyste obchody 650-lecia, a w 2010 r. 
670-lecia miasta. W  trakcie tych obchodów miały miejsce między innymi 
dwie sesje naukowe o tematyce związanej z historią naszego grodu. W sesjach 
tych wzięli udział wybitni historycy badający przeszłość Tuchowa; w  czę-
ści I  (rok 1990)- prof. dr hab. Feliks Kiryk, doc. dr hab. Andrzej Meissner,  
dr Stanisław Wróbel, o. dr Paweł Sczaniecki OSB, o. mgr Mieczysław Wi-
talis CSsR, mgr Stanisław Derus, br. Mirosław Zajkowski CSsR, w części II  
(20 lat później) - o. dr Zygmunt Galoch OSB, prof. dr hab. Andrzej Meissner,  
o. dr Marian Brudzisz CSsR, dr Andrzej Mężyk, dr Tomasz Dudek. Ich re-
feraty wygłoszone na sesjach przyczyniły się w znacznym stopniu do posze-
rzenia wiedzy o przeszłości miasta. Dorobek ich pracy twórczej w zakresie 
historii Tuchowa został opracowany i wydany w pracy naukowej pt.: Pokłosie 
tuchowskich  jubileuszy – pod redakcją Aleksandra Kowalika i Józefa Kozioła 
w 2011 roku.

Wreszcie należy zaznaczyć, że ostatnie 12 lat pozytywnie odznaczyły się 
pod względem wydawnictw historycznych obejmujących swą treścią dzieje 
naszego miasta. Okazało się, że Tuchów ma nie tylko bogatą historię, ale też 
wielu historyków doceniających jej wartość, chętnych do publikowania wy-
ników swych badań, co przy korzystnym klimacie stworzonym przez władze 
samorządowe zaowocowało kilkunastoma pracami.
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II. Powstanie i rozwój OSP w Tuchowie  
w latach 1883 – 2013

A. Pożary Tuchowa, założenie OSP i jej rozwój 

„Od powietrza, głodu, ognia i wojny - zachowaj nas Panie!”
(z suplikacji)

Ogień jest wielkim przyjacielem człowieka, zwłaszcza w naszym klima-
cie, w  zimnych porach roku, dając przyjemne ciepło, a  nawet pozwalając 
przeżyć ciężkie chwile, kiedy szaleją mrozy i śnieżyce. Można to ocenić wów-
czas, gdy dotknie nas fala chłodów. Pozwala też przyrządzić odpowie dnio 
pożywienie i właściwie nikt nie wyobraża sobie życia w naszym klima cie bez 
ognia. Jest tak wówczas, gdy żywioł ten jest ujarzmiony i występuje w postaci 
przyjemnego płomienia w piecu grzewczym, pod kuchnią czy przy niewiel-
kim ognisku.

W chwili gdy wyrywa się spod kontroli człowieka, gdy buszuje bez ogra-
niczeń, traci walory przyjemności i zagraża bezpośrednio jego mieniu, a na-
wet życiu. Im dalej w przeszłość, tym brutalniej i bezwzględniej za grażał on 
życiu człowieka. W okresach, kiedy budowano wyłącznie z drewna, żywioł 
ten był czasem wręcz straszliwy i  jego częste niszczyciel skie występowanie 
całkowicie uzasadnia wyżej przytoczone modlitewne zawołanie.

Tuchów, jak wiele innych miast i  wsi, w  swojej przeszłości doświad-
czył tego okrutnego żywiołu kilkakrotnie. Często był to skutek złośliwości 
prze chodzącego żołdactwa, nieszczęśliwego wyładowania atmosferycznego 
albo czyjejś nieostrożności. Nic więc dziwnego, że wszystkie rzemieślnicze 
cechy i władze miast oraz wsi od dość dawna zaczęły organizować i prowa-
dzić zbiorową obronę przed tym żywiołem. Warto odnotować, że w Polsce, 
zwłaszcza w  Krakowie, rozpoczęto zorganizowaną walkę z  plagą ognia od 
1528 roku, kiedy to po wielkim pożarze Krakowa na ocalałej cu dem dzielni-
cy Kleparz przyjęto św. Floriana za patrona ludzi zajmujących się gaszeniem 
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pożarów i walką z ogniem, czyli obrano go niejako na oficera kierującego ak-
cjami gaśniczymi. Historia ta została wspomniana w Tuchowskich Wieściach  
Nr 5/1991 r.

Największy pożar dotknął Tuchów w roku 1789, kiedy to wybuchł duży 
ogień w  porze południowej i  w  krótkim czasie strawił całą północno-za-
chodnią część miasta wraz z kościołem św. Jakuba, ratuszem, a nawet kilko-
ma zabudowaniami poza miastem, znajdującymi się na linii silnego wiatru 
wiejącego z  kierunku południowo-wschodniego i  roznoszącego palące się 
głownie. Z tego właśnie okresu pochodzi interesujący zapisek zamieszczo ny 
w dokumencie pod nazwą „Liber Consularis Oppidi Tuchów”, gdzie opi sano 
ten wielki pożar i szczegóły akcji gaśniczej. Otóż na przedmieściu miasteczka 
wybuchł wtedy pożar w stodółce Kazimierza Krogulskiego i szybko przemie-
ścił się do centrum, niszcząc całkowicie 12 domów, ratusz wraz z kościołem 
parafialnym. W szalejącym żywiole trzy osoby poniosły śmierć w płomie-
niach. Byli to: Zygmunt Maznas i jego żona Kunegunda. Są też zapiski szkol-
ne o tym, że w płomieniach zginął nauczyciel J. Glatz. Straty spowodowane 
wielkim ogniem musiały być olbrzymie, skoro zostały tak dokładnie odnoto-
wane, a wynika z nich jednoznacznie, że już wtedy uświadomiono sobie zna-
czenie sprawnie działającej straży, zwłaszcza, że drewniana zabudowa często 
narażona była na niszczycielskie działanie ognia. Ten historyczny pożar miał 
miejsce w listopadzie 1789 r. Miasteczko dysponowało wtedy dobrze jak na 
owe czasy zorganizowaną strażą ce chową, składającą się z zamieszkujących 
tu rzemieślników różnych spe cjalności. Szewcy, sukiennicy, masarze i kupcy 
w liczbie kilkunastu osób tworzyli obywatelską straż, a do dyspozycji mieli 
drabiny, drewniane wia dra, konewki oraz system alarmowy typowy dla tam-
tych czasów: w razie zauważenia pożaru trębacz sygnalizował alarm, dmąc 
w trąbkę. Oczy wiście taki sprzęt wymagał hartu ducha i odwagi, aby stawić 
czoła groźne mu żywiołowi. Już wtedy w programie zajęć strażaków z Tucho-
wa znajdowała się obowiązkowa musztra i ćwiczenie innych sprawności. Od 
tego też czasu często na zebraniach rajców miejskich dyskutowano nad spra-
wą zorganizowania OSP na wzór innych miast Polski.

Trudno sobie obecnie przybliżyć warunki, w jakich organizowano OSP 
w Tuchowie w XIX wieku, gdyż styl życia, zwyczaje i obyczaje były inne. Po-
nadto obecnie wszelkie przedmioty w zasięgu każdego człowieka są produ-
kowane w nadmiarze, natomiast we wspomnianym okresie wszystko trzeba 
było na zamówienie tworzyć, zdobywać, sprowadzać z odległych miejscowo-
ści, w których je produkowano. Dla przykładu warto przypomnieć to, co te-
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raz wydaje się śmieszne: np. zwykłe wiadro na wodę było wykonywane przez 
bednarza z drzewa z obręczami drewnianymi lub żela znymi, a wówczas do 
produkcji musiał się włączyć kowal. Wiadro strażac kie musiało być większe 
i okute żelaznymi obręczami oraz posiadać takiż metalowy uchwyt. Podob-
nie sprawa przedstawiała się z bosakiem (z niem.), zwanym po polsku osęką. 
Mowa tu o drewnianym drągu zakończonym stalowym hakiem i ostrzem, 
używanym od najwcześnie jszych czasów jako podstawowy sprzęt pożarniczy. 
W zapiskach często ich autorzy wymieniają bosaki i osęki w znaczeniu róż-
nym, co stwarza sztuczną wielość sprzętu pożarniczego. Warto więc uściślić, 
że w minio nych wiekach podstawowym sprzętem gaśniczym były: wiadra, 
drabiny, osęki. Trzeba mieć na uwadze, że przy takim sprzęcie przeciwpo-
żarowym gaszenie ognia wymagało odwagi i poświęcenia. Przez tysiąclecia 
większość budowli ludzkich była drewniana, a często za wiść ludzka, wojny 
(oprócz piorunów) były przyczyną celowych podpaleń. Od podłożonego lub 
zaprószonego ognia paliły się całe osady wiejskie lub miasta. Żyjąc w takich 
warunkach, ludzie zmuszeni byli prowadzić na co dzień walkę z tym żywio-
łem i to przy pomocy bardzo prymitywnego sprzętu przeciwpożarowego. Ci, 
którzy się w takich akcjach wyróżniali, byli często uważani za miejscowych 
bohaterów, a czasem czczeni przez pozostałych, jak św. Florian.

Po wielkim pożarze Tuchowa w roku 1789 brać cechowa zaczęła na ze-
braniach stawiać problem jednolitej, zbiorowej, zorganizowanej, skutecz nej 
obrony przed tą groźną plagą, gdyż walka z pożarami prowadzona w ramach 
organizacji cechowych była mało skuteczna. Jednak dopiero niespełna 100 
lat po wyżej wymienionym pożarze zdołano ostatecznie powołać „Komisję 
organizacyjną Straży pożarnej ochotniczej w Tuchowie”. Inspiratorem tego 
działania był Antoni Foltyński - aptekarz, który znając or ganizację straży 
w Krakowie, Lwowie, Tarnowie postanowił podobną zorganizować w Tucho-
wie. Tak więc na zebraniu rajców miejskich w dniu 24 września 1883 roku na 
jego wniosek nastąpiło historyczne „zawiązanie Straży ochotniczej pożarnej 
w Tuchowie” (zał. 1). W skład komisji organizacyjnej weszli:

 – Antoni Foltyński - aptekarz, wybrano go na prezesa straży,
 – Jan Młynarski - dyrektor szkoły,
 – Franciszek Frydman - burmistrz,
 – Józef Warchałowski - sekretarz gminy,
 – Józef Smoroński - został naczelnikiem straży,
 – Andrzej Wioch - został zastępcą naczelnika. 
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1. Zawiązanie Straży ochotniczej pożarnej – rok 1883
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Prezes Antoni Foltyński od początku działalności OSP starał się zak-
tywizować tuchowian do większych wydatków związanych z  organizowa-
niem skutecznej obrony przeciwpożarowej. W tym celu wydawał odezwy do 
mieszkańców, przypominając im straty powodowane przez ogień w niedale-
kiej przeszłości. Z datków zbieranych przez członków straży starano się wy-
posażać w środki ochrony przeciwpożarowej zarówno strażaków, jak i wzbo-
gacać jednostkę w potrzebny sprzęt. W tym celu organizowano różne akcje 
mające przypominać o konieczności wzmacniania ochrony przed ogniem. 
Świadczy o tym odezwa z 4 VI 1892 roku (zał. 2) wzywająca do ofiarności 
w celu zakupienia sztandaru jednostki OSP, co miało się przyczynić do więk-
szej konsolidacji strażaków oraz zwiększonych wysiłków szkoleniowych. 
W czasie I wojny tuchowscy strażacy zostali ograbieni ze sprzętu przez trzy-
krotnie zmieniające się na froncie wojska w listopadzie, grudniu 1914 i maju 
1915 roku. Jednak mimo tej dotkliwej straty materialnej nie zaprzestali dzia-
łalności organizacyjnej, a nawet zostali później wykorzystani przez władze 
austriackie do szacowania strat, jakie ponieśli mieszkańcy w  wyniku walk 
prowadzonych na naszym terenie. 

W latach trzydziestych władze naszej jednostki OSP dowiedziawszy się 
o możliwości wyposażenia jej z kasy państwowej w motopompę M-400 po-
stanowiły dopasować do tych możliwości stosowną rocznicę. Nie bacząc na-
wet na dokumenty i  fakty postanowiono w roku 1936, czyli już o trzy lata 
później niż należało, obchodzić 50-lecie założenia straży. Sprytnym organi-
zatorem tych uroczystości był syn założyciela straży, Władysław Foltyński. 
Dzięki tym staraniom tuchowska OSP już w 1936 dysponowała potężną jak 
na owe czasy motopompą M-400. Warto tu przypomnieć, że jeszcze w latach 
pięćdziesiątych XX wieku, wielka liczba jednostek OSP w terenie zadowalała 
się motopompami o połowę mniejszymi, czyli M-200. Z 6 IX 1936 roku za-
chował się też wykaz stanu osobowego Oddziału OSP w Tuchowie.

Od 1883 roku upłynęło zaledwie 130 lat, czyli - historycznie patrząc - 
nie wiele, jednak w tak krótkim okresie narobiono wiele zamieszania wokół 
da ty „zawiązania Straży ochotniczej pożarnej w Tuchowie”. Sprawcami tego 
zamieszania faktograficznego byli sami strażacy, którzy nie przejmowali się 
notatkami historycznymi i organizowali uroczystości rocznicowe, nie kieru-
jąc się faktycznym upływem czasu, ale okazjami i wydarzeniami. Jak wspo-
mniałem, 50-lecie obchodzono niezgodnie z zapiskami protokolarnymi, tyl-
ko o  3 lata później z  okazji zakupienia i  poświęcenia motopompy. Działo 
się to za życia i prezesury Władysława Foltyńskiego, syna Antoniego - za-
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2. Odezwa do mieszkańców Tuchowa w sprawie zbiórki pieniędzy na sztandar OSP
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łożyciela OSP. I mimo, że 
dysponowano wówczas 
księgami pamiątkowymi 
z  autentycznymi wpi-
sami, a także sztandarem 
sprawionym w 1892 roku, 
z  wyszytym na nim ro-
kiem założenia (1883), 
nie przeszkodziło to 
w wydrukowaniu w dru-
karni diecezjalnej w  Tar-
nowie zaproszeń na uro-
czystość 50-lecia i obcho-
dzenia takiego jubileuszu 
z  3-letnim opóźnieniem, 
tj. w 1936 r. (zał. 3,4,5)

W  archiwum OSP 
zachowała się z  tego 
okresu tarcza pamiątko-
wa z  gwoździami i  frag-
menty księgi pamiątko-
wej z  wpisanymi nazwi-
skami osób biorących 
udział w tej uroczystości 
(50-lecia OSP w 1936 r.).

3. Odezwa do mieszkańców Tuchowa z okazji 50 rocznicy OSP – 
rok 1936

5. Zaproszenie na obchody 
50-lecia OSP
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4. Wykaz stanu osobowego jednostki OSP w Tuchowie – rok 1936
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PAMIĄTKA JUBILEUSZU 50-lecia ISTNIENIA STRAŻY POŻARNEJ  
W TUCHOWIE

1883 – 1936

1. FR.DUTKA
2. FR.NAWROCKI
3. W.ŁĄTKA
4. E.GŁUSZYŃSKI
5. J.KROGULSKI
6. DR.T.STASZEWSKI
7. J.KRAS
8. I.KRAS
9. M.KWIEKOWA
10. S.KUCAB
11. J.SORYS
12. FR.KRZEMIEŃ
13. OSP GROMNIK
14. R.KAŃKO 
15. Z.WĄSOWA
16. H.OLECHOWA
17. FR.GĄSIOR
18. J.BĄK
19. J.HANAK
20. W. P.NESTEJKOWA
21. W.P. RAD. GROCH
22. OSP PORĘBA RADLNA 
23. B.LISAK
24. Z.JASIÓWKA
25. J.FABER
26. OSP PIOTRKOWICE
27. OSP KOLEJOWA TARNÓW
28. M.BRZEZICKI
29. ST.OSIKA
30. J.MAZURKIEWICZ
31. BR.KOTULSKI
32. Z.DRĄGOWA
33. J.SAJDAK
34. E.BERKE
35. WŁ.WOJTANOWSKI
36. OSP TARNÓW 
37. M.KAZIMIEROWICZ 
38. M.OZIMKÓWNA

39. M.POŁCIOWA
40. JÓZ.MAZURKIEWICZ
41. W.MŁYNIEC
42. J.LIPEŃSKI 
43. J.MAŚLANKOWA
44. B.TARNECKI
45. S.DENESENKO
46. W.TUŁACZKO
47. A.LISAK
48. WŁ. JAROSZ RAD. SĄD.
49. KS. KAN. M. GRUSZKOWSKI 
50. INŻ. ST. GUZEK
51. ST.RODOWICZ
52. Z.PELCOWA
53. MGR. A. CHOCZYŃSKI WICESTAR.
54. ZARZ. OKR. WOJ. ZW. STR. POŻ.
55. O.O. REDEMPTORYŚCI
56. KS. K. MAŹDZIOCH
57. M.PYZIK
58. DR. IG. NIESIOŁOWSKI
59. INŻ. W. STADTMüLLER
60. W.DOBRZAŃSKI
61. K.MICHAŁEK
62. F.MAZURKIEWICZ
63. J.DOBRZAŃSKI
64. A.ZAWISZA
65. E.KADERNOSZKOWA
66. J.CZEP
67. J.SOWIŃSKI
68. A.ZAJĄC
69. DR. P. MAŁASZYŃSKI WICEWOJ.
70. M.STYLIŃSKI BURM.
71. W.BERNAL
72. KS. KAN. J. LIGĘZA
73. KS. J. SIDOR
74. K.FRĄCZKIEWICZ
75. MGR. W.RYBAKIEWICZ
76. A.SAJDAK

Nazwiska przepisane z  gwoździ w  tablicy pamiątkowej ufundowane 
z okazji 50-lecia OSP w Tuchowie.
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77. ANNA BARAN
78. ST. BERNACKA
79. A.SURMA
80. MARIA KLIMKIEWICZ
81. ST. WIATR NAUCZ. 
82. F. FILIPOWICZ 
83. T. KAMIEŃSKI
84. ST. ULATOWSKI
85. W. P. ZAWIŚLAŃSKI
86. ST. MIKRUT
87. J. DOBRZAŃSKI
88. W. SIWIŃSKI
89. ST. MARSZAŁEK 
90. ST. BAŁACHOWSKI
91. A.SCHABOWSKI 
92. K. STEC
93. J. SZWACHUŁA KIER. SZK.
94. M.SYSKA STAR. POW.
95. BR. A. GőTZ-OKOCIMSKI
96. FR.DANIEC
97. KS. K. DOBRZAŃSKI
98. KS. MAJ. J. STEC
99. W.P.INŻ. SIEDMIOGRAJ
100. EL.BORATYŃSKA NACZ. POCZT.
101. MGR. ST.MIĘTUS
102. KS.WŁ.KAPŁAŃSKI PROF.
103. ST.NIKLAS GEN. EM.
104. DR. ST. MROCZKOWSKI
105. ST.DOBRZAŃSKI
106. K.CIEŚLA
107. FR.MIKOS SĘDZ.
108. W.P. NIKLASOWA
109. L.TYRKA
110. BR. MOSKAL PROF.
111. J.FLORKOWSKI
112. A.RUDNICKI
113. DR.H.KROGULSKI
114. W.P.MIRECKI SĘDZ.
115. W.P.DR.GŁUSZKIEWICZ
116. W.BAŁAZIŃSKI
117. J.MAZUR NAUCZ.
118. J.SZATKO
119. FR.MAZURKIEWICZ
120. FR.SZCZEPAN
121. J.DERECHOWSKI
122. ST.MADEJ KOM.P.P.
123. S.GDOWSKA KIER. SZK.
124. P.PYZIK PREZ.
125. W.MACIASZEK

126. P.MRÓWKA
127. A.ZAPRZAŁKA
128. ST. HOŁYST
129. J.FIRLEJ
130. T.SZOF
131. FR.HUDYKA
132. W.MIREK
133. W.P.SOBERA
134. J.KNAPIK
135. J.MAZUR
136. M.SORYSÓWNA
137. ST.KSIĄŻKIEWICZ
138. J.W.P.ST.STAROSTKA
139. J.KROGULSKA
140. ANIELA BUJAK
141. JAK.KRUCZEK
142. J.SZCZEPAŃSKI
143. J.SCHABOWSKI
144. Z.ZIELIŃSKA
145. J.ZAWIŚLAK
146. FR.BULAGA
147. J.HALAGARDA
148. FR.SZABLOWSKI
149. FR.FIRLEJ
150. W.P.HUDYKA PREZ.
151. M.KOZIOŁ
152. WŁ.KLIMEK
153. ST.LASZKIEWICZ
154. MGR. A.KSIĄŻKIEWICZ
155. P.SZWACHUŁA PREZ.
156. JĘD.KLIMEK
157. J.SZARAMA
158. WŁ.TARNECKI
159. J.OSUCHOWSKI
160. L.CHMIELOWSKA
161. A.STEC
162. T.IGIELSKI
163. KS.KAN.W.MŁYNIEC
164. J.MARKIELOWSKI NACZ.
165. J.SZCZUREK
166. ST.KUKLA
167. M.PYZIK

Zestawienia nazwisk z gwoździ opracowali: 
dh Łukasz Giemza, dh Michał Sosnowski

dh. Monika Sandecka, dh. Paulina Kukułka
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Myślę, że dobrze będzie przypomnieć po kolei prezesów tuchowskiej 
OSP, żeby łatwiej można było określić, co i kiedy oraz za którego prezesa się 
działo:

Prezesi OSP Tuchów

Lp. Nazwisko i imię funkcja w OSP Tuchów Od roku do roku
1. Foltyński Antoni prezes-założyciel 1883 1911
2. Foltyński Władysław prezes 1912 1946
3. Hatała Anatol prezes p.o. 1946 1946
4. Sajdak Władysław prezes 1947 1947
5. Galas Michał prezes 1948 1950
6. Dudek Kazimierz prezes 1950 1971
7. Knapik Stanisław prezes p.o. 1972 1972 XI 
8. Piątek Józef prezes 1972 XII 1984 VI
9. Suchan Stefan prezes 1985 XII 1988 XII

10. Siwak Andrzej prezes 1988 XII 2011 II
11. Giemza Łukasz prezes 2011 III nadal

Jeszcze mniej szacunku dla swej wspaniałej historii wykazał Zarząd OSP 
w  Tuchowie w  roku 1976, kiedy to zorganizowano uroczystości 100-lecia 
działalności miejscowej jednostki OSP na 7 lat przed terminem. Powodem 
była znów okazja wzbogacenia oddziału w sprzęt bojowy, który można było 
otrzymać od władz wojewódzkich tylko z okazji rocznicowych.

Z  okazji 100-lecia OSP (w  roku 1976) Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w  Tarnowie postanowił uznać 
zasługi OSP Tuchów i  wytypował jednostkę do nadania sztandaru (zał. 
6). W związku z  tym, że decyzją władz Związkowych miano w momencie 
przekazania nowego sztandaru dekorować go Złotym Znakiem Związku, 
w jednostce zaczęły się gorączkowe przygotowania, które trwały 4 lata. Po-
stanowiono na tę okoliczność uszyć 4 mundury wyjściowe dla pocztu sztan-
darowego z  pieniędzy własnych jednostki oraz zwrócono się do Zarządu 
Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych o  przydzielenie  
22 kompletów ubrań dla młodzieżowych drużyn pożarniczych (zał. 7,8). 

To umundurowanie było potrzebne z uwagi na wytypowanie 9 straża-
ków z drużyn młodzieżowych do nadania im Srebrnej Honorowej Odznaki 
„Drużyna Młodzieżowa OSP”. 

Sztandar zamówiono w  Pracowni Haftów Artystycznych w  Poznaniu. 
Wykonano go już w roku 1975 roku, zgodnie z umową zawartą dnia 25 wrze-
śnia 1975 roku (zał. 9). Pracami kierowała mistrzyni Danuta Rynkowska, 
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6. Pismo prezesa ZOP Tadeusza Grzywacza – rok 1972
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7. Zapotrzebowanie na umundurowanie Drużyny Młodzieżowej

9. Pokwitowanie wpłaty należności za wykonanie sztandaru – 1975 r.
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a kosztował on 30 850 złotych. Tak więc od tej pory nasi strażacy mają dwa 
sztandary: stary z roku 1883 i nowy z 1975. Ten nowy sztandar w roku 1976 
został odznaczony Złotym Znakiem Związku.

O  tym, że wyróżniający się strażacy otrzymywali nie tylko odznacze-
nia, listy pochwalne, wyróżnienia za swą pozytywną działalność dla dobra 
wszystkich, świadczy zachowana lista nagród pieniężnych dla członków OSP 
Tuchów z roku 1976 (zał. 10). 

8. Lista członków Drużyny Młodzieżowej wytypowanych do Odznak Srebrnych
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Z okazji zorganizowanych uroczystości 100 rocznicy istnienia OSP Tu-
chów w roku 1976 rozprowadzono też pewną ilość gwoździ, które przyniosły 
Zarządowi odpowiedni dochód zagospodarowany zgodnie ze statutem. Dla 
potomnych została lista ofiarodawców w archiwalnych dokumentach, czyli 
tzw. członków wspierających. 

10. Lista nagród pieniężnych – 1976 r.
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Nazwiska przepisane z  gwoździ w  tablicy pamiątkowej ufundowane 
z okazji 100-lecia OSP w Tuchowie.

NA PAMIĄTKĘ WRĘCZENIA SZTANDARU W SETNĄ ROCZNICĘ ZAŁOŻENIA 
OSP W TUCHOWIE

1. J.W.TRZESIŃSCY
2. Z.J.STECOWIE
3. C.B.MUNIAKOWIE
4. L.A.PACANOWIE
5. A.P.KONDRACCY
6. S.PIĄTEK
7. B.J.BAJORKOWIE
8. S.K.WRONOWIE
9. D.W.PATYKOWIE
10. K.S.WÓJTOWICZ
11. OSP KARWODRZA
12. G.Z.KORZENIOWSCY
13. H.M.MOŹDZIERZ
14. Z.K.KARPACCY
15. Z.W.PROROKOWIE
16. J.Z.KULIGOWIE
17. Z.J.ZIÓŁKOWIE
18. Z.W.LEBRYKOWIE
19. J.P.GĄDKOWIE
20. E.G.SAJDAKOWIE
21. K.TATARCZYK
22. BS TUCHÓW
23. J.S.KWIEKOWIE
24. W.IWANIEC
25. M.A.ODROŃCOWIE
26. C.DĘBOSZ
27. J.S.GÓRSCY
28. Z.K.KURCZABOWIE
29. A.KURCZAB
30. MGR E.MIKOS
31. J.Z.WIŚNIEWSCY 
32. L.J.STANISŁAWCZYK
33. W.SMULSKA
34. D.W.SAJDAKOWIE
35. J.R.CIEŚLOWIE
36. E.J.MAGUROWIE
37. G.K.JĘKOTOWIE
38. INŻ. K.DUDEK
39. K.A.SCHABOWSCY

40. K.J.CICHOWIE
41. G.F.MASTALERZ
42. W.KRAS 
43. M.S.HAUNOWIE
44. Z.S.WITKIEWICZ
45. J.S.LEWICCY
46. J.S.GŁOSOWIE
47. H.A.SUCHANOWIE
48. M.K.SZCZEPANOWIE
49. A.P.WOJCIECHOWSCY
50. A.M.PIĄTKOWIE
51. S.A.WĄSOWIE
52. M.K.KOZIOŁOWIE
53. A.E.BIENIOWIE
54. M.W.GUTOWIE
55. A.A.ZAJĄCOWIE
56. S.G.STECOWIE
57. B.J.KLIMKOWIE
58. A.K.KARPIELOWIE
59. J.ŚWIDERSKI
60. G.L.EILMESOWIE
61. J.K.WOJAKIEWICZ
62. T.KAJMOWICZ
63. OSP SIEMIECHÓW 
64. A.CZEKAJ
65. J.F.JANTONIOWIE
66. T.MARSZAŁEK
67. T.DUDKA
68. PROF. F.KROGULSKI
69. M.A.KULIGOWIE
70. S.J.FOLTYŃSCY 
71. M.S.SZARKOWIE
72. C.S.OSYSKOWIE
73. M.E.KAJMOWICZ
74. T.S.BRYLOWIE
75. B.MICHAŁEK 
76. A.FRYDMAN
77. W.W.KRASOWIE
78. M.H.SZELĄGIEWICZ
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79. M.MLEKO
80. K.JANUSZ
81. J.T.GÓRALOWIE
82. J.BRODA
83. F.J.ŚWIDERSCY
84. A.A.GUTOWIE
85. S.A.GĄDKOWIE
86. J.H.BANIOWIE
87. B.S.BUDZIKOWIE
88. M.S.GIEMZOWIE
89. M.L.PAWŁOWICZ
90. M.SIWAK
91. H.S.MIERWOWIE 
92. K.F.KUKLOWIE
93. K.M.PŁACHNOWIE
94. J.S.SUCHANOWIE
95. Z.S.BZDYKOWIE
96. A.W.GALASOWIE
97. A.M.JELENIOWIE
98. J.S.HUDYKOWIE
99. MGR F.SZELĄG
100. O.J.WILASZKOWIE
101. J.W.MOŹDZIERZ
102. R.J.SCHABOWSCY
103. H.J.JAWORSCY
104. A.W.MAZURKIEWICZ
105. J.DAWID
106. M.MACIASZEK
107. H.W.KRUPOWIE
108. B.W.KMIETOWICZ
109. A.GARGAŚ 
110. W.W.BORATYŃSCY 
111. W.B.ZGŁOBISZOWIE
112. A.M.HUDYKOWIE
113. C.S.STAŃCZYK
114. Z.K.POTĘPOWIE
115. A.KITA
116. A.HUDYKA
117. M.A.GĄDKOWIE
118. J.A.POTOKOWIE 
119. S.K.KWIEKOWIE
120. Z.R.PŁACHNOWIE
121. W.J.CHRUŚCIEL
122. H.K.JAWORSCY
123. A.M.SZYMAŃSCY 
124. M.G.KARPIELOWIE
125. OSP MESZNA O.
126. Z.J.NIEMCOWIE
127. M.J.SUTKOWSCY

128. S.R.SUSOWIE
129. MGR A.MALINOWSKA
130. W.S.ZAJĄCOWIE
131. J.J.PRZĘCZKOWIE
132. W.TRZECIAK
133. M.J.EILMESOWIE
134. M.R.BANIOWIE
135. Z.NICPOŃ
136. M.S.ŁAKOMA
137. M.S.KURDZIELOWIE
138. J.S.SCHABOWSCY
139. W.GRZANKA
140. S.REMIAN
141. A.ORCZYK
142. W.SZAREK
143. K.F.SASOWIE
144. T.CIUPEK
145. OSP BURZYN
146. W.J.SUCHANOWIE
147. J.K.GRZENIOWIE
148. N.E.GÓRALOWIE
149. W.W.WOJTANOWSCY
150. H.A.REMPAŁOWIE
151. OSP JASTRZĘBIA
152. M.J.MASTALERZOWIE
153. J.KOWALSKI
154. J.SKAŁA
155. INŻ. ARCH. O.WÓJCIK
156. J.T.BARANOWIE
157. OSP PLEŚNA
158. A.CHRZANOWSKI
159. B.J.MACIASZEK
160. J.KUBICZ
161. J.J.CHRUŚCIEL
162. B.T.GOLISZEWSCY
163. OSP SIEDLISKA
164. OSP CIĘŻKOWICE
165. J.S.PAKUŁOWIE

Zestawienia nazwisk z gwoździ opracowali:  
dh Łukasz Giemza, dh Michał Sosnowski

dh. Monika Sandecka, dh. Paulina Kukułka
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W roku 1993 Zarząd OSP i jego prezes Andrzej Siwak postanowili raz na 
za wsze uznać historyczną datę zawiązania straży w Tuchowie i zgodnie już 
z  faktami obchodzić 110 rocznicę jej istnienia. Zebrany materiał faktogra-
ficzny, kserokopie dokumentów i poszczególnych ksiąg pamiątkowych win ny 
wszystkich przekonać i definitywnie rozstrzygnąć ciągnący się od dłuższego 
czasu spór co do daty zorganizowania OSP w miasteczku. War to dodać, że 
dysponujemy księgą datków od osób wspierających tę orga nizację, obejmu-
jącą wpisy od roku 1884 do 1939. Studiując te wpisy, po znajemy między in-
nymi nazwiska stałych, zasiedziałych tuchowian i osób z najbliższej okolicy.

Opierając się na tej księdze, stwierdzić można, iż do najstarszych, wspie-
rających OSP w Tuchowie i mieszkających tutaj od XIX w. do dziś na leżą 
rodziny: Chrząstowskich, Krogulskich, Steców, Łątków, Bernackich, Mazur-
kiewiczów, Młyńców, Wronów, Dobrzańskich, Dutków, Salomonów, Foltyń-
skich oraz takie, które już nie mieszkają w Tuchowie: Boczkowskich, Ankie-
wiczów, Smorońskich, Frydmanów, Warchałowskich, Chomińskich, Misią-
giewiczów, Wiochów, Rozwadowskich, Cyconiów, Blumenkranców.

Później pojawiają się ww. księdze kolejno rodziny: Tarneckich (1891), 
Liektmanów (1891), Derechowskich (1891), Sorysów (1893), Miętusów, Jasi-
ców (1899), Piotrowskich (1899), Tylków (1900), Stańczyków, Schabowskich 
(1900), Klimków (1900), Kowalików (1911), Wojtanowskich (1911), Leśnia-
ków (1912), Wantuchów (1912), Chmielowskich 1912), Hanaków (1924), 
Eilmesów (1924), Gąsiorków (1924), Kapałków (1925), Wróblów (1927), Zie-
lińskich (1927), Sajdaków (1928), Galasów (1928), Hudyków (1929), Hatałów 
(1930), Firlejów (1932), Kwieków (1933), Bieniów (1935) itp.

Nazwiska te są wpisywane własnoręcznie w księdze dobrowolnych dat-
ków na potrzeby OSP, przy czym raz pojawiające się nazwisko powta rza się 
później wielokrotnie. Świadczyć to może o przybyciu danej rodziny do Tu-
chowa lub o jej zainteresowaniu sprawami straży i czynnym jej wspieraniu.

Wracając do członków założycieli tej pożytecznej organizacji, trzeba od-
notować fakt, że ww. czołówka tuchowskich obywateli władała strażą do cza-
sów I wojny światowej. Sam Antoni Foltyński prezesował OSP do 1912 roku, 
a po nim zaszczytną funkcję prezesa przejął jego syn Władysław (też farma-
ceuta), późniejszy wieloletni burmistrz Tuchowa. On to nadał rozmach tu-
chowskiej OSP; za jego długiej kadencji do roku 1946 wybudowano szo-
py - garaże, drewniany budynek ze świetlicą przy ul. Dworskiej (następnie 
 1 Ma ja, obecnie Jana Pawła II), zakupiono sikawkę konno-ręczną, załatwio-
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no motopompę M-400, umundurowano członków OSP i wyćwiczono ochot-
ników-strażaków na specjalnych kur sach.

Od roku 1946 przez krótki czas funkcję prezesa pełnił Anatol Hatała 
(we terynarz), w następnym roku Władysław Sajdak, w latach 1948-50 Mi-
chał Galas. Po nim na 20 lat przejmuje prezesurę Kazimierz Dudek, działając 
w latach 1950-71; następnie w roku 1972 prezesem został Stanisław Knapik, 
a od grudnia ww. roku do czerwca 1984 Józef Piątek. W dalszej kolejności od 
grudnia 1985 do grudnia 1988 funkcję prezesa pełnił Stefan Suchan, wresz-
cie od grudnia ww. roku prezesem był Andrzej Si wak aż do Walnego Zebra-
nia w 2011 r.

Znacznie trudniej jest ustalić nazwiska pozostałych członków Zarządu 
OSP, a to: naczelników, sekretarzy, skarbników, gospodarzy i  innych. War-
to pamiętać, że w początkowym okresie działania straży funkcję sekretarza 
i  skarbnika pełniła jedna osoba, a pełne stanowisko gospodarza zaistniało 
dopie ro po wybudowaniu szop-garaży, świetlicy i zdobyciu odpowiedniego 
sprzętu gaśniczego. Jednak już od okresu międzywojennego byli wyznaczani 
strażacy do opiekowania się nielicznym wówczas mieniem jednostki.

Tak więc można stwierdzić (z pewnymi zastrzeżeniami), że naczelnika-
mi straży byli: Józef Smoroński (1883), a  jego ówczesnym zastępcą - An-
drzej Wioch; następnie S. Wiaźkiewicz, Wł. Berezowski, Franciszek Stec 
(od 1928), Franciszek Bulaga, Jan Płachno, Jan Łazarczyk, Piotr Swoboda 
(1949), Andrzej Król (1960), Zbigniew Korzeniowski (1961), Ste fan Gąsior 
(1962-68), Józef (Franciszek) Wojtas (1969), Andrzej Gut (1971-73), Stani-
sław Knapik (1974), Andrzej Jantoń (1975), Stefan Suchan (1976-80), Marek 
Wąs (1981-88), Stanisław Knapik (1989-90), Piotr Wójcik (1991-2005), Wło-
dzimierz Wąs (p.o. 2005-2006), Mariusz Janusz (2006-2010), Grzegorz Wąs 
(2011 – nadal). W tabeli przedstawia się to następująco:

Naczelnicy OSP Tuchów

Lp. Nazwisko i imię Funkcja w OSP od roku do roku
1. Smoroński Józef naczelnik 1883 1892
2. Wioch Andrzej naczelnik 1892 1912
3. Wiaźkiewicz S. naczelnik 1913 1923
4. Berezowski Wł. naczelnik 1924 1927
5. Stec Franciszek naczelnik 1928 1939
6. Bulaga Franciszek naczelnik 1940 1942
7. Płachno Jan naczelnik 1943 1946
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8. Łazarczyk Jan naczelnik 1947 1948
9. Swoboda Piotr naczelnik 1949 1959
10. Król Andrzej naczelnik p.o. 1960 1960
11. Korzeniowski Zb. naczelnik 1961 1961
12. Gąsior Stefan naczelnik 1962 1968
13. Wojtas Józef (Fr.) naczelnik 1969 1970
14. Gut Andrzej naczelnik 1971 1973
15. Knapik Stanisław naczelnik 1974 1974
16. Jantoń Andrzej naczelnik 1975 1975
17. Suchan Stefan naczelnik 1976 1980
18. Wąs Marek naczelnik 1981 1988
19. Knapik Stanisław naczelnik 1989 1990
20. Wójcik Piotr naczelnik 1991 2004
21. Wąs Włodzimierz naczelnik p.o. 2005 11.02.2006
22. Janusz Mariusz naczelnik 2006 2011
23. Wąs Grzegorz naczelnik 2011 nadal

Listy osób pełniących te odpowiedzialne funkcje nie będą pełne, gdyż 
często na tych stanowiskach zmieniała się obsada nawet w  ciągu jednego 
roku, niektórzy pełnili je po kilka razy na zmianę z  innymi, tak że nawet 
żyją cy obecnie strażacy nie zawsze potrafią precyzyjnie określić, w których 
la tach pełnili tę lub inną funkcję.

Sekretarzami straży byli: Andrzej Wioch, A. Cycoń, Piotrowski, M. Bula-
ga, Józef Warchałowski, Marian Trzęsiński, Władysław Klimek, Wojciech 
Grzanka, Irena Prorok, Janina Broda, Julian Wróbel, Wojciech Wąs, Kazi-
mierz Denesenko, Andrzej Siwak, Ryszard Polak, Wojciech Wąs, Andrzej 
Słowik, Bogdan Wąs, Jadwiga Gogola, Barbara Hudyka. Nazwiska sekretarzy 
i skarbników często powtarzają się, gdyż funkcje te, jak wynika z protoko-
łów, pełniła w niektórych okresach ta sama osoba. W ujęciu tabelarycznym 
przedstawia się to następująco:

Sekretarze OSP Tuchów

Lp. Nazwisko i imię Funkcja w OSP od roku do roku
1 Wioch Andrzej sekretarz 1882 1892
2 Cycoń A. sekretarz 1892 brak danych
3 Piotrowski sekretarz brak danych brak danych
4 Bulaga Franciszek sekretarz brak danych brak danych
5 Warchałowski Józef sekretarz brak danych brak danych
6 Trzęsiński Marian sekretarz brak danych brak danych
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7 Klimek Władysław sekretarz brak danych 1949
8 Grzanka Wojciech sekretarz 1950 1971
9 Denesenko Kazimierz sekretarz 1972 1975
10 Polak Ryszard sekretarz 1976 1986 (15 VI)
11 Wąs Wojciech sekreatrz 1986 (15 VI) 1992
12 Słowik Andrzej sekretarz 1993 1994 
13 Wąs Bogdan sekretarz 1995 2000
14 Gogola Jadwiga sekretarz 2001 2006
15 Hudyka Barbara sekretarz 2007 nadal

Funkcję skarbnika pełnili: Andrzej Wioch, A. Cycoń, Franciszek Bulaga, 
Józef Warchałowski, Mieczysław Słowik, Józef Skała, Franciszek Gąsior, Wła-
dysław Klimek, Stefania Broda, Maria Gądek, Maria Kowalska, Agnieszka Wąs.

Skarbnicy w OSP Tuchów

Lp. Nazwisko i imię funkcja w OSP od roku do roku

1 Wioch Andrzej skarbnik 1883 1892
2 Cycoń A. skarbnik 1892 brak danych
3 Bulaga Franciszek skarbnik brak danych brak danych
4 Warchałowski Józef skarbnik brak danych brak danych
5 Słowik Mieczysław skarbnik brak danych brak danych
6 Skała Józef skarbnik brak danych brak danych
7 Gąsior Franciszek skarbnik brak danych brak danych
8 Klimek Władysłw skarbnik brak danych 1928
9 Książkiewicz Stanisław skarbnik 1928 1933
10 Daniec Franciszek skarbnik 1934 1936
11 Rudnicki skarbnik 1937 1939
12 Wróbel Julian skarbnik 1963 1963
13 Kwiek Stanisław skarbnik 1964 1969
14 Broda Janina skarbnik 1970 1978
15 Gądek Maria skarbnik 1979 1986
16 Kowalska Maria skarbnik 1987 2011
17 Wąs Agnieszka skarbnik 2011 nadal

Zaś gospodarzami byli:
Franciszek Gąsior, Andrzej Król, Ignacy Hudyka, Stanisław Wójcik, 

Wojciech Kmietowicz, Józef Piątek, Tadeusz Drabik (5 razy), Włodzimierz 
Wąs, Mieczysław Dębosz, Adam Maniak, Paweł Kozioł, Stanisław Knapik, 
Piotr Hadas (2 razy), Grzegorz Wąs, Dariusz Janas.



— 38 — 

Rozdział II

Gospodarze OSP Tuchów

Lp. Nazwisko i imię funkcja w OSP od roku do roku
1 Gąsior Franciszek gospodarz okres między-

wojenny
2 Król Andrzej gospodarz lata 50.
3 Hudyka Ignacy gospodarz okres po II 

woj.
  

4 Wójcik Stanisław gospodarz lata 60.
5 Kmietowicz  

Wojciech
gospodarz 1964 1968

6 Piątek Józef gospodarz 1969 1970
7 Drabik Tadeusz gospodarz 1971 1973
8 Wąs Włodzimierz gospodarz 1974 1977
9 Drabik Tadeusz gospodarz 1978 1981
10 Dębosz Mieczysław gospodarz 1982 1984
11 Drabik Tadeusz gospodarz 1985 1989
12 Maniak Adam gospodarz 1990 1991
13 Drabik Tadeusz gospodarz 1992 1996
14 Kozioł Paweł/ 

Knapik Stanisław
gospodarz 1997 1998

15 Drabik Tadeusz gospodarz 1999 1999
16 Hadas Piotr gospodarz 2000 2001
17 Wąs Grzegorz gospodarz 2002 2006
18 Knapik Stanisław gospodarz 2007 2010
19 Janas Dariusz gospodarz 2011 2011 
20 Hadas Piotr gospodarz 2011 nadal

Jak z tych zestawień wynika, niektóre nazwiska powtarzają się wielokrot-
nie, co świadczy o dużym zaangażowaniu się tych osób w prace straży.

O  tym, że ofiarna praca kilkudziesięciu zapaleńców nie była należycie 
oceniana przez ogół mieszkańców, świadczą kolejne odezwy pisane do oby-
wateli z  prośbą o  datki wspierające działalność tej tak bardzo pożyte cznej 
i prężnej organizacji. Tak więc już na początku działalności OSP w roku 1884 
(14 stycznia) w odezwie do obywateli „Komisja organizacyjna Straży pożar-
nej ochotniczej” (zał. 11) przypomina mieszkańcom klęski spowodo wane 
ogniem i wzywa do finansowego poparcia jej inicjatywy w zakresie wyposa-
żenia zorganizowanej jednostki, pisząc: „Niezmierne spustosze nia, których 
widownią był kraj nasz w ostatnich latach wskutek bezprzy kładnych poża-
rów, niszczących do gruntu ludne osady miejskie i wiejskie, obudziły obywa-
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11. Odezwa Komisji Organizacyjnej do obywateli Tuchowa z dnia 14 stycznia 1884r.



— 40 — 

Rozdział II

12. Wykaz uszkodzonych i zniszczonych przez wojnę budynków
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telstwo z apatii i z pociechą widzimy od niejakiego czasu gorliwy ruch około 
organizowania ochotniczych straży pożarnych. Głosy te są przede wszystkim 
wpływem ogólnie w kraju odczutej potrzeby skutecz nej i umiejętnej ochrony 
przeciw klęskom pożarów tak licznie kraj nasz na wiedzającym i tak dotkliwe 
wyrządzającym spustoszenia. Ważna ta dla do brobytu sprawa postępuje jed-
nak nader z wolna, w czym główna przyczy na: brak funduszy. Komisja orga-
nizacyjna Straży pożarnej ochotniczej w Tuchowie odczuwając tę tak donio-
słej wartości potrzebę sądzi, że wesprzeć i zachęcić tego rodzaju usiłowania 
jest rzeczą i obowiązkiem każdego poczciwie myślącego obywatela kraju.”

Mimo zorganizowania OSP i jej prężnej działalności w ostatnim stule-
ciu, pożary nadal były groźne dla mieszkańców Tuchowa i okolicy, wybucha-
ły niespodziewanie i niszczyły mienie wielu obywateli.

Z kolejnych zapisków dowiadujemy się o wielu drobnych pożarach nisz-
czących pojedyncze zabudowania. Większych, zbiorowych pożarów do-
świadczyli mieszkańcy miasteczka w czasie I wojny światowej – w grudniu 
1914 oraz w maju 1915 roku. Straż pożarna została upoważniona przez ów-
czesne austriackie władze miasta do spisania i oszacowania strat powstałych 
w wyniku działań wojennych. W dokumentach straży zachował się wykaz 
spisanych zniszczeń (zał. 12). Był on podstawą do szacunków szkód i wy-
sokości odszkodowań. W czasie I wojny ucierpiała też miejscowa jednostka 
OSP, ponieważ mundury i wyposażenie strażackie zostało przez nieprzyja-
ciół wywiezione lub zniszczone, wobec czego zaistniała potrzeba reaktywo-
wania jej działalności, gdyż pożary nie przestały nękać ludności. Tuż przed 
I wojną światową, strażacy polscy wzbogacili się moralnie, gdyż w roku 1914 
został opublikowany dekalog strażacki, czyli:

X przykazań prawego strażaka

1. Strażak obowiązany jest do bezwzględnego posłuszeństwa wobec 
swych przełożonych.

2. Strażak obowiązany jest do przyjacielskiego zachowania się wobec 
swoich towarzyszy przez gotowość do usług koleżeńskich, do pod-
noszenia słowem i czynem ducha strażackiego.

3. Strażakowi nie wolno opuścić wskazanego stanowiska bez wyraźne-
go pozwolenia przełożonego.

4. Strażak obowiązany jest na wypadek pożaru bezzwłocznie zgłaszać 
się do kierownika akcji w oznaczonym miejscu.
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5. Strażak obowiązany jest punktualnie w oznaczonym czasie stawić się 
na zapowiedziane ćwiczenia.

6. Strażak musi każde polecenie co do zmiany czynności przy pożarze, 
bez względu na rodzaj oddziału, do którego należy, bez zastrzeżeń 
wykonywać.

7. Strażak obowiązany jest oddane mu umundurowanie i  uzbrojenie 
możliwie szanować, nie używać do celów prywatnych, a w razie wy-
stąpienia zwrócić.

8. Strażak obowiązany jest każdy wolny czas poświęcić fachowej lekturze.
9. Strażak obowiązany jest brać udział we wszystkich zebraniach stra-

żackich.
10. Strażak obowiązany jest strzec honoru swego, przez godne i męskie 

zachowanie się, a zupełną trzeźwością przodować innym. 
Po wojnie prezes straży, Władysław Foltyński i naczelnik Wiaźkiewicz 

wydali w roku 1919 odezwę do obywateli (zał. 13), odwołując się do ich ofiar-
ności, aby móc od nowa zorgani-
zować oddział OSP i odpowied-
nio go wyposażyć. 

Mozolna praca społeczna 
garstki zapaleńców pod mądrym 
i  wytrwałym przewodnictwem 
Władysława Foltyńskiego dopro-
wadziła do reaktywowa nia od-
działu OSP. W  latach 30. nasze-
go stulecia poszczycić się mogą 
wiel kim osiągnięciem - spra-
wieniem motopompy M-400, 
co było okazją do ob chodzenia 
50-lecia istnienia tej organizacji.

Strażacy tuchowscy mie-
li swój wielki dzień, ale odezwa 
wydana z tej okazji przez prezesa 
i naczelnika straży nie świadczy 
o wielkim zaan gażowaniu tucho-
wian w sprawy organizacji.

Pożary prześladowały 
mieszkańców również i  w  czasie 13. Odezwa Władysława Foltyńskiego

z dnia 1 marca 1919 r.
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II wojny świato wej, jakkolwiek w porównaniu z I wojną były one minimal-
ne; często były to celowe podpalenia przez okupanta lub wynik wyładowań 
atmosferycznych, 
a  strażacy nadal 
prowadzili swą 
działalność, wal-
cząc z  ogniem 
i  innymi klę-
skami.

O  specjal-
nych uprawnie-
niach strażaków 
w  czasie I i II 
wojny i  po nich, 
w  okresie stali-
nowskim, niech 
świadczą legity-
macje strażackie. 
Na legityma cji 
z  1943 roku jest 
adnotacja upo-
ważniająca do 
„ s w o b o d n e g o 
poruszania się 
w dzień i w nocy”.
Natomiast legity-
macja z 1951 roku 
upoważnia do 
„swobodnego po-
ruszania się także 
po godzinie poli-
cyjnej.” (zał. 14)

O  tym, że 
pożary atako-
wały wszystkie 
instytucje, a  nie 
tylko prywat-

14. Specjalne uprawnienia w czasie I i II wojny światowej oraz stanu wojen-
nego do swobodnego poruszania się w dzień i w nocy (Piotr Pazdur, Julian 

Odroniec, Andrzej Witek)
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nych mieszkańców, świadczy spalenie się dokumentów miejskich w ratuszu 
w pier wszych latach po II wojnie, pożar w kościele NNMP w roku 1966, spa-
lenie się zabudowań gospodarczych (stodoła, stajnia, szopa) na plebanii św. 
Jakuba w roku 1992, pożar ratusza w nocy z 14 na 15 marca 1993 itp.

Za ofiarną pracę przy ochronie mienia i życia obywateli w czasie poża-
rów strażacy otrzymali wiele podziękowań i słów uznania dla ich sprawności, 
odwagi, poświęcenia. Niech o tym świadczy podziękowanie rektora klaszto-
ru oo. Redemptorystów w Tuchowie z roku 1966 (zał. 15). 

Po II wojnie nadeszły czasy stabilizacji życia społecznego i  gospodar-
czego, ale „czerwony kur” nadal atakował. Strażacy zaczęli gromadzić no-
woczesne wyposażenie. Występowały liczne trudności, gdyż kraj musiał 
odbudowywać się ze niszczeń wojennych. W tych ciężkich materialnie wa-
runkach już w 1947 roku zakupiono z własnych środków, pochodzący z de-
mobilu samochód (Dodge), a  w  kilka lat później (1950) OSP otrzymała 
z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej samochód Star i nową motopom-
pę M-400 z kompletnym wyposażeniem. Dzięki uspołecznionej gospodarce 
dotacje na straże były znaczące. Toteż strażacy przez następne lata szyb ko 
powiększali swoje wyposażenie, którego nie można było należycie zabezpie-
czyć w starych szopach-garażach i drewnianej świetlicy. Zaistniała potrze-
ba zbudowania nowej remizy. Z inicjatywy prezesa OSP Kazimierza Dudka, 

15. Podziękowanie dla OSP Tuchów za szybką interwencję  
w czasie pożaru kościoła NNMP w Tuchowie – 1966 r.
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przy zaangażowaniu wszystkich strażaków rozpoczęto w roku 1966 w czynie 
społecznym budowę remizy i Domu Strażaka przy ul. Świerczewskiego. Po 
dwóch latach obiekt był gotowy. Z tej okazji zorganizowano wielkie uroczy-
stości 6 października 1968 roku. Do komitetu organizacyjnego ww. uroczy-
stości powołano 8 sierpnia 1968 roku następujące osoby: Józefa Piątka, Jana 
Dutkę, Jana Markuckiego (dyrektora Szkoły Zawodo wej), Józefa Zielińskie-
go (przewodniczącego Rady Narodowej), Kazimierza Dudka (prezesa OSP), 
Czesława Dudka (LOK), Tadeusza Grzywacza (przedstawiciela Powiatowej 
Rady Narodowej), Kazimierza Jaworskiego (kierownika Szkoły Podstawo-
wej), Zygmunta Wiśniewskiego (komendanta MO), Michała Galasa (sekre-
tarza PZPR), Władysława Sajdaka, Wojciecha Grzankę, Franciszka Wojtasa, 
Michała Szarka i Wiesławę Smulską.

Warto przypomnieć, że obiekt zbudowano w  czynie społecznym przy 
zna czącej pomocy finansowej Miejskiej Rady Narodowej i Komendy Rejo-
nowej Straży Pożarnych.

Z okazji oddania do użytku nowej strażnicy i Domu Strażaka tuchowska 
OSP otrzymała z KRSP beczkowóz na podwoziu Stara A26P i kilka odcin-
ków węży W 52. W kilka lat później (1975) OSP otrzymała kolejny sa mochód 
bojowy Żuk. Sprzęt ten w pełni zapewniał wówczas prawidłową działalność 
jednostki.

Z okazji 100 rocznicy straż otrzymała z KRSP nową motopompę M-800, 
buty saperskie, telewizor, radio z kolumnami. Równocześnie stary telewizor 
przekazano OSP w Karwodrzy.

W 1978 roku otrzymują tuchowscy strażacy nowego bojowego Stara 244 
z dwoma napędami i pełnym wyposażeniem oraz zbiornikiem wodnym na 2500 
litrów. Prowadzą intensywne szkolenia I  stopnia, organizują „dni otwar tych 
strażnic” itp. Biorą udział w gaszeniu 19 pożarów - wszystkie poza Tu chowem.

W roku 1979 Zarząd, a  zwłaszcza prezes, rozpoczynają starania o od-
nowienie figury św. Floriana.

Następne kryzysowe lata upływają na codziennych jak dotąd zajęciach 
i działaniach. Ćwiczenia sprawnościowe, wyjazdy do pożarów, troska o sprzęt 
gaśniczy, kontrole przeciwpożarowe, zbiórka na powodzian w woj. płockim  
– to przejawy życia jednostki strażackiej.

22 marca 1981 roku w  Tuchowie odbył się Zjazd Gminny Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Tuchów posiada Zarząd Oddziału Gminne-
go ZOSP. Należy tu dla orientacji podać aktualną strukturę Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP (zał. 16).
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16. Schemat organizacyjny ZOSP RP
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Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP został powołany po reorganiza-
cji Gromadzkich Rad Narodowych. Pierwszym prezesem w Tuchowie został 
wybrany dh Kazimierz Dudek, który pełnił tę funkcję w latach 1976-1980.  
Komendantem wówczas został wybrany dh Józef Piątek z Tuchowa. 

Kolejnym prezesem gminnym został wybrany w roku 1980 dh Józef Pią-
tek, a komendantem gminnym Józef Markiewicz z Dąbrówki Tuchowskiej. 
Po śmierci dh. Józefa Piątka (w  czerwcu 1984), kolejnym prezesem został  
dh Adam Hudyka, który tę funkcję pełnił do roku 1990, a  komendantem 
gminnym był dh Jan Walaszek z Karwodrzy.

Na zjeździe gminnym w roku 1990 został wybrany nowy prezes, czyli  
dh Zbigniew Korzeniowski, który pełnił tę funkcję do 1991 roku, komen-
dantem gminnym został dh Piotr Wójcik i pełnił tę funkcję do 1995 roku. Po 
śmierci dh. Korzeniowskiego na wakującą funkcję powołano dh. Andrzeja 
Słowika. 

Po wyborze dh. Słowika na Burmistrza Tuchowa w kwietniu 1995 roku, 
prezesem Zarządu Oddziału Gminnego został wybrany dh Andrzej Witek, 
który od roku 1993 był tam sekretarzem. Dh Andrzej Witek pełnił funk-
cję  prezesa do roku 2006, a za jego kadencji komendantami gminnymi byli:  
dh Jacek Oleksowicz, a po nim dh Janusz Mariusz do roku 2011. 

Na Zjeździe Gminnym Związku OSP RP w roku 2006 prezesem wybrano 
dh. Mieczysława Krasa, a komendantem nadal był dh Janusz Mariusz. 

W 2011 roku dh Mieczysław Kras został ponownie wybrany na funkcję 
prezesa, natomiast nowym komendantem gminnym został dh Łukasz Giem-
za, który jest prezesem OSP Tuchów.

Obaj wybrani pełnią te funkcje nadal.

W tym też roku na zebraniach Zarządu OSP postawiono po raz pierw-
szy problem nadbudówki nad istniejącym bu dynkiem remizy OSP, będzie on 
dyskutowany przez wiele lat, aż doczeka się realizacji.
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W roku 1981 w lipcu drużyna bojowa zdobyła na wojewódzkich zawo-
dach sprawnościowych w  Ostrowie 3 miejsce. Strażacy brali w  tym roku 
udział w gaszeniu 15 pożarów, w tym dwa miały miejsce w Tuchowie. Jed-
nostka dysponowała 2 samochodami bojowymi, 3 motopompami, kilkuset 
metrami węży, odbyła 15 ćwiczeń sprawnościowych. 

W okresie sprawozdawczym 1982/83, mimo stanu wojennego, przepro-
wadzono 15 ćwiczeń sprawnościowych, kontrole przeciwpożarowe, brano 
udział w gaszeniu 35 pożarów, z tego dwa zdarzyły się w Tuchowie. Z KRSP 
otrzymano nową motopompę M-800, a  starą przekazano OSP w  Mesznej 
Opackiej. Otrzymano też i zamontowano nowy zbiornik na sa mochód Star 
244, gdyż stary był zużyty.

W czerwcu 1984 roku zmarł wieloletni bardzo zasłużony dla straży pre-
zes OSP - Józef Piątek, zorganizowano mu uroczysty pogrzeb.

Prezesurę po nim przejął Stefan Suchan. Czasy były trudne, kryzy sowe, 
mimo to strażacy dzielnie spełniali swoje zadania, o czym świadczy docenie-
nie ich trudu przez KRSP i przydzielenie w 1986 roku nowego sa mochodu 
bojowego typu Jelcz 004 z jednym napędem i ze zbiornikiem na 6000 litrów 
wody. Równocześnie samochód Star 244 z dwoma napędami został przeka-
zany OSP w Karwodrzy. Zarząd pod kierownictwem prezesa Stefana Suchana 
przygotował dokumentację i kosztorys rozbudowy remi zy i Domu Strażaka, 
a od kwietnia do grudnia 1988 roku wykonano: piwnicę, świetlicę, jadalnię, 
kuchnię - w stanie surowym.

Zakupiono też tarcicę, drewno dachowe, blachę falowaną i  stolarkę 
okienną do dalszych prac.

W grudniu 1988 roku następuje kolejna zmiana prezesa i Zarządu OSP, 
nowym prezesem zostaje wybrany Andrzej Siwak. Zajęto się energicznie 
konty nuowaniem rozbudowy remizy i Domu Strażaka. W tym celu powo-
łano no wy społeczny komitet, w skład którego weszli: Andrzej Siwak, Stefan 
Suchan, Stanisław Knapik, Wojciech Wąs, Maria Kowalska, Tadeusz Drabik, 
a spoza Zarządu: Naczelnik Miasta i Gminy - Maksymilian Kras, przewod-
niczący Rady Narodowej - Edward Mikos i przewodniczący Komisji Rewi-
zyjnej - Marian Kras. Przewodnictwo w tym komitecie objął Andrzej Siwak. 
Dzięki pomocy i zaangażowaniu się naczelnika Miasta i Gminy, Maksymi-
liana Krasa, przewodniczącego RN Edwarda Mikosa, prezesa OSP An drzeja 
Siwaka - będącego równocześnie radnym wojewódzkim oraz przy chylności 
KRSP w osobie pułkownika Adama Szura i KWSP - pułkownika Aleksandra 
Mamaka udało się zgromadzić potrzebne na dalsze prace środki finansowe, 
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a miejscowi strażacy wykonali w czynie społecznym pra ce wartości 57 mi-
lionów złotych. Tak więc wspólnym wysiłkiem zdołano do końca 1989 roku 
rozbudować obiekt strażacki, powiększając go o 250 m2.

Za wieloletnią służbę w obronie życia i mienia obywateli przyznano jed-
nostce OSP w roku 1990 na posiedzeniu Rady Miejskiej medal 650-lecia „Za 
zasługi dla miasta Tuchowa”.

W omawianym okresie sprawozdawczym 1989/90 jednostka OSP brała 
udział w gaszeniu 45 pożarów, z tego tylko 3 miały miejsce na terenie gminy 
Tuchów. Wzbogaciła się w tym okresie o działko wodne, agregat pianotwór-
czy, 21 mundurów bojowych, 10 czapek wyjściowych, 10 odcinków węża 
W 52, 3 drabiny nasadkowe do wyposażenia Jelcza, akumulatory do Jelcza 
itp. Dru howie strażacy troszczyli się o powierzony sprzęt, czego dowodem 
było utrzymanie w ciągłej sprawności samochodów bojowych, motopomp 
jak również pozostałego sprzętu. Zbiórki i wyjazdy do akcji bojowych trwały 
za ledwie kilka minut od chwili ogłoszenia alarmu. Tę sprawność jednostka 
zawdzięcza wielkiemu zaangażowaniu kierowców mechaników, takich jak: 
Włodzimierz Wąs, Stanisław Knapik, Andrzej Gut, Marek Wąs.

22 lutego 1992 odbyło się kolejne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, 
na którym podjęto uchwałę o  przekształceniu OSP w  stowarzyszenie. Re-
jestracja w sądzie trwała ok. 2 miesięcy. Od tej pory OSP działa w oparciu 
o ustawę z 24 sierpnia z 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz o prze-
pisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach (Ustawa z dnia 7 IV 1989). Według 
statutu, opracowanego w oparciu o ww. ustawy, odtąd raz na pięć lat należy 
organizować Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze i raz na rok Walne 
Zebranie Sprawozdawcze. Na Walnych Zebraniach Sprawozdawczo-Wybor-
czych obowiązkowo należy wybierać nowe władze statutowe, czyli: Zarząd, 
Komisję Rewizyjną, przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP i  delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP. Związek 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ma opracowany 
i zatwierdzony swój związkowy hymn pod nazwą „Rycerze Floriana”:
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Rycerze Floriana

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.

Na wspomnianym zebraniu wybrano kolejny Zarząd miejscowego oddzia-
łu, w którego skład weszły następujące osoby: Andrzej Siwak - prezes, Piotr 
Wójcik - naczelnik i pierwszy wiceprezes, Zbigniew Dunaj - drugi wiceprezes, 
Włodzimierz Wąs - trzeci wiceprezes, Wojciech Wąs - sekretarz, Maria Kowal-
ska - skarbnik, Tadeusz Drabik - go spodarz, Stefan Gąsior - kronikarz, Andrzej 

25. Figura św. Floriana z 1871 r.  
na rynku w Tuchowie, stan z 2010 r.
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Gut, St. Świderski, Marek Wąs - członkowie odpowiedzialni za Młodzieżową 
Drużynę Pożarniczą. Do Ko misji Rewizyjnej wybrano: Mariana Krasa - prze-
wodniczący, St. Knapika i Władysława Boratyńskiego - członkowie.

Nowy Zarząd miał wiele energii i dobrych chęci, aby uporządkować ar-
chiwum, ustalić swój rodowód w oparciu o posiadane dokumenty. Była to 
żmudna praca.

Planowana w 1991 roku budowa suszarni na węże z powodu braku fun-
duszy nie została zrealizowana. Brak jej utrudnia pra cę strażakom i powodu-
je szybsze zużywanie się sprzętu. W roku 1992 ga szono 45 pożarów, z czego 
na teren gminy przypadło 14 wyjazdów, w sa mym mieście paliło się aż 16 
razy, a pozostałe 14 wyjazdów było poza te renem gminy, w tym jeden ponad-
tygodniowy do Kuźni Raciborskiej. Na szczególne wyróżnienie zasługuje tu 
druh naczelnik Piotr Wójcik.

Rok 1991 zaznaczył się w pamięci naszych druhów, gdyż strażacy z ca-
łego rejonu przybyli pododdziałami i swymi wozami bojowymi na Wielki 
Odpust Tuchowski (według Kroniki Klasztornej oo. Redemptorystów), nato-
miast według wspomnień niektórych starszych strażaków fakt ten miał miej-
sce 2 lata wcześniej. Szkoda, że stosowne pismo st. bryg. Jana Blicharza nie 
ma daty, gdyż zapobiegłoby wątpliwościom (zał. 17, 18, 19).

17. Zawiadomienie KR PSP o udziale strażaków w Wielkim Odpuście Tuchowskim – bez daty



— 52 — 

Rozdział II

Tuchowska OSP w roku 1992 zrzeszała w swych szeregach:
 – 35 członków czynnych,
 – 4 członków honorowych,
 – 850 członków wspierających,
 – 12 członków drużyny młodzieżowej.

Z ważniejszych zrealizowanych spraw organizacyjno-gospodarczych na-
leży wymienić:

 – naprawę sprzętu bojowego,
 – wykonanie instalacji elektrycznej w części pomieszczeń,
 – wymianę syreny,
 – malowanie okien i drzwi garażowych, 
 – wymianę pieca c.o.,
 – odnowienie starego sztandaru przez konserwatora zabytków w Kra-

kowie,
 – przeprowadzenie wodociągu do północnej części obiektu.

Wielu spraw nie udało się zrealizować z powodu braku pieniędzy i ogól-
nego kryzysu gospodarczego w kraju. Zarząd i strażacy są jednak do brej my-
śli i wierzą, że władze lokalne zapewnią środki budżetowe na walkę z ogniem 

18. Zaproszenie KR PSP na pielgrzymkę strażaków podczas Wielkiego Odpustu Tuchowskiego – 1995 r.
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19. Program Wielkiego Odpustu Tuchowskiego z roku 1992- msza św. dla strażaków z rejonu.
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oraz pomogą jednostce w utrzymaniu jej sprawności bojowej. Zdają sobie 
sprawę z tego, że po przekształceniu OSP w stowarzyszenie, zgodnie z cyto-
waną uprzednio ustawą o stowarzy szeniach, jednostka powinna być samo-
finansującą się, co jest niezwykle trudne do osiągnięcia. Wyżej wymienio-
na ustawa pozbawia OSP wielu przywilejów, jakie miała straż w minionym 
okresie. Wielu działaczom jest trudno przyzwyczaić się do nowych warun-
ków funkcjonowania tej zasłużonej społecznej organizacji. Optymistyczne 
jest to, że nowa ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 roku 
zapewnia, co najważniejsze, a mianowicie finansowanie bojowych akcji OSP. 
Z pozostałymi problema mi radzą sobie sami strażacy w miarę swych możli-
wości i zaangażowania.

Rok 1993
W roku 1993 największym organizacyjnym i finansowym osią gnięciem 

było zorganizowanie obchodów 110-tej rocznicy powsta nia jednostki.  
12 września tegoż roku na rynku tuchowskim odbyły się główne uroczy-
stości w  bogatej oprawie, zarówno od strony przedstawicieli władz samo-
rządowych, strażackich, jak i duchow nych (uświetnił je biskup Jan Styrna). 
Z prac gospodarczych podstawo wym osiągnięciem było wykonanie kanału 
naprawczego w trzecim boksie garażowym, malowanie ogrodzenia statuy św. 
Floriana na rynku. Ze środków własnych zdobytych ze składek, wynajmu 
loka li Domu Strażaka, ofiarności poszczególnych osób wykonano też szereg 
drobnych remontów, zarówno w garażach, jak i w Domu Stra żaka, zakupio-
no szafę chłodniczą na potrzeby wesel, co zwiększało atrakcyjność oferowa-
nych usług, a w związku z tym i dochody wła sne stowarzyszenia. O obcho-
dach 110 rocznicy OSP (zał. 20) najlepiej świadczą okolicznościowe zdjęcia 
zamieszczone w Fotokronice. 

W  zakresie prewencji przeprowadzono pokazy ratownictwa tech-
nicznego i gaszenia płomieni różnymi metodami, zorganizowano szereg za-
baw i tematycznych konkursów dla dzieci ze szkoły pod stawowej na miejsco-
wym stadionie sportowym. W ćwiczeniach brała udział jednostka PSP oraz 
jednostki OSP z te renu gminy. 
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20. Zaproszenie na 110 rocznicę istnienia OSP w Tuchowie
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Nazwiska przepisane z  gwoździ w  tablicy pamiątkowej ufundowane 
z okazji 110-lecia OSP w Tuchowie.

110 ROCZNICA OSP W TUCHOWIE
1883 – 1993

1. ZG OSP W.PAWLAK
2. KS. A.GAJEWSKI
3. J.WOJTAS
4. MGR ST.BURZA
5. MGR M.MANIAK
6. S.R.SASOWIE
7. A.SIWAK
8. T.MACIASZEK
9. OSP SKRZYSZÓW
10. M.A.KLOCH
11. O.PROB ST.MADEJA
12. OSP LISIA GÓRA
13. B.W.DUTKOWIE
14. ST.WÓJCIK
15. OSP BUCHCICE
16. DR K.PŁOŃSKA
17. J.DRELICHARZ
18. BURMISTRZ DR WOJTKIEWICZ M.
19. KS. PRAŁ. F.KUKLA
20. KS. BISK. J.STYRNA
21. J.M.BAJORKOWIE
22. INŻ. A.SŁOWIK
23. OSP ZAKLICZYN
24. OSP RYGLICE
25. EG. STANISŁAWCZYK
26. H.J.SMALARZOWIE
27. W.DUTKA
28. OSP WOLA RZĘDZIŃSKA 
29. H.T.KOTLARZ
30. J.F.DĄBROWSCY
31. BRYG. J.BOROWIEC
32. K.J.SOBYROWIE
33. ST.KPT. A.MAMAK
34. M.A.GĄDKOWIE
35. M.A.KOWALSCY
36. B.HUDYKA
37. J.RÓŻYCKA
38. ST.KRÓL
39. K.GĄSIOR
40. M.S.KNAPIKOWIE
41. K.S.BAŁUTOWIE
42. W.WINIARSKI

43. Z.M.KRASOWIE
44. S.BAKULIŃSKI 
45. M.PAKUŁA
46. M.J.OKAZOWIE
47. J.Z.STANUCHOWIE
48. J.SOBCZYK
49. B.A.SOWOWIE 
50. K.K.WAJDOWIE
51. K.S.ŚWIDERSCY 
52. S.M.LECHOWIE
53. KPT. A.MRÓZ
54. M.Z.SZCZERBOWIE
55. OSP SZERZYNY 
56. J.WITEK
57. M.BANAŚ
58. S.GĄSIOR
59. M.MIKRUT
60. S.BRYL
61. J.W.PATYK
62. S.K.KWIEKOWIE
63. ST.HAŁUN
64. OSP LUBCZA
65. A.PAKUŁA 
66. K.S.TOTOSIOWIE
67. Z.B.STECOWIE
68. M.AKSAMIT
69. A.KANIEWSKI
70. OSP LUBASZOWA
71. R.KISIELEWICZ
72. Z.A.WANTUCHOWIE
73. W.ŁĄTKA
74. A.R.CZUBOWIE
75. CZ.DUDEK
76. S.NICPOŃ
77. B.RYNDAK
78. A.GUT
79. K.F.CETEROWIE
80. A.S.SKRUCHOWIE
81. J.MARKIEWICZ 
82. A.PROROK
83. S.MAZURKIEWICZ
84. S.T.MALISIEWICZ
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85. J.CICH
86. Z.MIREK
87. K.BAJOREK
88. J.STEC
89. OSP ZBOROWICE
90. S.CZ.MOLOWIE
91. K.SADY
92. J.SCHABOWSKI
93. W.ZIÓŁKO
94. R.B.ŁĄTKIEWICZ
95. W.J.ŁĄTKOWIE
96. K.WRONA
97. K.ŁOPATKA
98. M.BIERACKA
99. S.R.JURKOWIE
100. B.KAPAŁKA
101. Z.K.ŚWIDERSCY
102. A.B.BIENIOWIE
103. L.BIGA 
104. J.ROGOZIŃSKI 
105. J.MASTALERZ 
106. J.Z.KULIGOWIE
107. T.E.KWAŚNIAK
108. K.SOBYRA
109. W.SUKIENNIK
110. O.LIPĘCKI
111. S.FOLTYŃSKI
112. INŻ. L. SZARAMA 
113. B.PECA
114. OSP CIĘŻKOWICE
115. P.KRAS
116. R.FILIPOWICZ
117. R.GĄCIARZ
118. M.JASNOSZ
119. B.A.POTOKOWIE
120. R.B.PIOTROWSCY
121. T.SCHABOWSKI
122. A.KUROPATWA 
123. DR M. SIEMBAB
124. M.ŁĄTKA
125. Z.R.PŁACHNOWIE
126. E.T.WANTUCHOWIE
127. M.W.GÓRALOWIE
128. J.K.GOGOLOWIE
129. MGR E.MIKOS
130. F.BARAN
131. R.MALINOWSKI
132. OSP ŁĘKAWICA
133. J.WOLAK
134. A.MANIAK

135. OSP WOJNICZ
136. OSP DĄBROWKA TUCHOWSKA
137. Z.S.MIRKOWIE
138. M.A.CZEKAJOWIE
139. J.BAJOREK
140. K.HUDYKA
141. A.GŁĄB
142. M.T.BAJORKOWIE
143. DR Z.JUREK
144. B.DĘBOSZ
145. A.SUCHAN
146. P.SUCHAN
147. J.S.SUCHANOWIE
148. J.SUCHAN
149. M.J.WANTUCHOWIE
150. T.ŁĄTKA
151. Z.ZIÓŁKO
152. S.MIERWA
153. F.STAŃCZYK
154. A.Z.JANUSIOWIE
155. J.M.WĄSOWIE
156. B.WĄS
157. M.W.WĄSOWIE
158. W.WĄS
159. B-WA WĄS
160. J.T.DRABIKOWIE
161. W.SMOŁUCHA 
162. J.LIPKA
163. J.ŚWIDERSKI
164. T.GÓRAL
165. OSP CHOJNIK
166. M.S.DUSZOWIE
167. A.PAWLIK
168. S.A.WĄSOWIE
169. B.T.GOLISZEWSCY
170. OSP GROMNIK
171. M.MIKOS
172. J.SUCHAN
173. Z.CHRUŚCIEL
174. OSP JONINY 
175. F.J.ŚWIDERSCY
176. OSP ZALASOWA 
177. K.KLOCH
178. L.TATARCZYK
179. J.J.TRYBOWIE
180. M.P.KOZIOŁOWIE
181. J.MAZUR
182. E.J.MARCINIAK
183. H.KAMYKOWSKA 
184. W.SAJDAK 
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185. Z.WIŚNIOWSKA
186. A.SAJDAK
187. OSP LICHWIN
188. M.W.KRASOWIE
189. J.SZARKOWICZ
190. M.T.BAKULIŃSCY 
191. MGR L.KOWALIK
192. F. KUKLA
193. B.M.PATYKOWIE
194. K.MIKOS
195. A.ŚLIWA
196. OSP JASTRZĘBIA
197. MGR ST.DERUS
198. MGR J.MAJCHROWICZ
199. K.J.KNAPIKOWIE
200. K.WSZOŁEK 
201. OSP JODŁÓWKA WAŁKI
202. T.CHWISTEK
203. M.KORUS
204. U.Z.DUNAJOWIE
205. M.R.WRONOWIE
206. J.TRZCIŃSKI
207. W.KMIETOWICZ
208. S.MIKOS
209. OSP RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI 
210. W.ŚWIDERSKI
211. E.KOT
212. M.S.SZEWCZYKOWIE
213. PIĄTKOWIE
214. J.PIĄTEK
215. OSP ŁOWCZÓW 
216. K.STAŃCZYK
217. M.SZYMAŃSKI 
218. B.A.JANTONIOWIE
219. L.S.KROSOWIE
220. W.Ł.CISZEK
221. M.Z.WĘGRZYNOWIE
222. OSP PIOTRKOWICE
223. A.PŁACHNO
224. OSP SZYNWAŁD
225. B.ZIÓŁKO 
226. OSP BURZYN
227. P.WÓJCIK
228. OSP MESZNA OPACKA
229. OSP ŁĘTOWICE
230. J.KAŃKA
231. OSP SIEMIECHÓW
232. Z.BRYL
233. M.HUDYKA

234. A.A.KRASOWIE
235. MGR J.KOZIOŁ
236. OSP SIEDLISKA
237. M.E.KAPKOWIE
238. M.GIERACKI
239. F.CZOPKOWICZ
240. Z.DĄBCZYŃSKI 
241. B.R.SKULTECCY
242. A.SZYMAŃSKI
243. K.H.SURDELOWIE
244. S.GAWRON
245. A.WITEK
246. DR J.PIOTROWSKI
247. P.PAZDUR
248. H.W.WRONOWIE
249. L.PAWŁOWICZ
250. K.W.SZARKOWIE
251. W.WOJTANOWSKI
252. M.M.BORATYŃSCY
253. A.PROROK
254. W.BORATYŃSKA
255. P.KURCZAB
256. L.LEŚ
257. J.KWIEK
258. A.WITEK
259. M.R.SIWEK
260. K.DUDEK
261. J.CZACHOR
262. J.K.GRZENIOWIE
263. B.BORATYŃSKA
264. M.E PINDEROWIE
265. K.PACANA
266. Z.KLIMEK
267. H.NITECKA
268. M.SZAREK
269. W.DOBROWOLSKI
270. U.W.BORATYŃSCY 
271. W.M.TOPOWIE
272. P.JANICZEK
273. R.J.GÓROWSCY 
274. M.CZ.MAZIARKOWIE
275. J.GŁADYSZ
276. J.Z.HUDYKOWIE
277. J.DUTKA
278. OSP KARWODRZA

Zestawienia nazwisk z gwoździ opracowali:  
dh Łukasz Giemza, dh Michał Sosnowski 

dh. Monika Sandecka, dh. Paulina Kukułka
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Rok 1994
W  pracach gospodarczych Zarząd położył nacisk na budowę su szarni 

węży bojowych oraz zakup podręcznego sprzętu bojowego. Dokonano też 
zakupu materiałów budowlanych i wodnokanaliza cyjnych na potrzeby mo-
dernizacji warsztatu, zakupiono blachę ocynkowaną na pokrycie dachu nad 
garażami. Rok ten był bardzo trud ny pod względem gospodarczym, gdyż 
jednostka nie mogła podjąć oszczędności ulokowanych w Banku Spółdziel-
czym w Tuchowie, któ ry rozpoczął procedurę upadłości. Podobnie budżet 
gminny okazał się zbyt szczupły i nie prze widział nowych zadań, jakim mu-
siała sprostać jednostka w świetle obowiązującej ustawy o ochronie przeciw-
pożarowej. Brak było środków na pełne pokry cie kosztów samej działalności 
bojowej. Tylko zaangażowanie i go spodarność Zarządu pozwoliły na prze-
trwanie tego trudnego okre su. Wartość wykonanych w czynie społecznym 
prac oszacowano na ponad 10 000 PLN, a do najważniejszych z nich należy 
zaliczyć: budowę suszarni węży, modernizację podręcznego warsztatu, bu-
dowę bramy wjazdowej na teren posesji, modernizację terenu wokół Domu 
Strażaka od strony wschodniej i północnej, prace przy utrzy maniu w pełnej 
gotowości i sprawności sprzętu bojowego.

Wydarzenia, do których była wzywana straż, zgodnie z nałożo nymi no-
wymi obowiązkami wymagały dodatkowego wyposażenia, aby można było 
bezpiecznie, zgodnie z przepisami, bez niepotrzeb nego ryzyka nieść skutecz-
ną pomoc. Mimo to wielokrotnie sytu acje przerastały możliwości techniczne 
jednostki, trzeba więc było stosować środki zastępcze oraz często improwi-
zować działania ra townicze. Do takich wydarzeń zaliczyć można, np.:

 – w Ryglicach wyciąganie topielca ze studni przy braku odpowiedniej 
dra biny,

 – likwidowanie wypadku drogowego na ulicy Mickiewicza - brak taśmy 
zabezpieczającej, pachołków, zapór, oświetlenia miejsca zdarzenia, 

 – zabezpieczenie uszkodzonych rynien ratusza w Tuchowie - brak dra-
biny wysokościowej, 

 – neutralizowanie i zbieranie proszku grzybobójczego na ryn ku w Tu-
chowie - brak taśm do oznakowania zagrożonego te renu, brak tablic 
ostrzegawczych.

W każdym przypadku pomocy udzielono, ale szukano metod i środków 
zastępczych lub narażano zdrowie i życie ratowników. W ciągu roku uczest-
niczono w 36 różnych akcjach, a na wyróżnienie zasłużyli druhowie drużyny 
bojowej.
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W zakresie działalności prewencyjno-gospodarczej położono nacisk na 
szkolenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, która jest przyszłością jed-
nostki OSP oraz na prace instrukcyjno- szkolenio we, prowadzone w szko-
łach i  zakładach pracy. Sama drużyna mło dzieżowa odbyła 36 zbiórek  
i  18 ćwiczeń sprawnościowych ze sprzę tem strażackim. Podsumowaniem 
tych działań były pokazy sportowo-pożarnicze zorganizowane 1 czerw ca na 
rynku w Tuchowie. Akcję tę przygotowali i przeprowadzili druhowie Piotr 
Wójcik - naczelnik i Andrzej Moździerz - opiekun młodzieżówki. 

Strażacy pełnili też tradycyjnie wartę przy Grobie Pańskim w kościele  
pw. Św. Jakuba St. Ap. 

Rok 1995
W roku 1995 tuchowska OSP podniosła swój prestiż wśród oko licznych 

straży, gdyż została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego (zał. 21). Było to uwieńczeniem starań Zarządu OSP o tworzenie no-
woczesnego ratownictwa i podniosło status jednostki zaliczając ją do grupy 
najlepszych. Jest to duże wyróżnienie, świad czące o uznaniu zaangażowania, 
wyposażenia i wyszkolenia naszych druhów, ale nakłada też nowy obowią-
zek, to jest udział w  akcjach ratowniczych na terenie całego kraju na we-
zwanie Państwowej Straży Pożarnej. W zamian jednostka otrzymuje dotacje 
celowe na zakupy, naprawy i modernizację sprzętu oraz inne koszty działal-
ności bojo wej, a także pierwszeństwo w przydziale miejsc na kursach kwalifi-
kacyjnych.

Zarząd straży mimo licznych trudności miał znaczne osiągnię cia w za-
kresie gospodarczym. Po wielu latach starań i przygotowań zmieniono dach 
na garażach, prowadząc równocześnie przy nich wiele innych prac remon-
towo-modernizacyjnych, kontynuowano prace przy suszarni węży itp. Dużo 
troski i zabiegów pochłonęło samo utrzymywanie w do brym stanie Domu 
Strażaka. Wynajmowanie pomieszczeń było przez wiele lat poważnym źró-
dłem dochodów OSP w Tuchowie, toteż budynkowi należał się gruntowny 
remont, aby nie utracił swej atrakcyjności jako dom wypożyczany na wesela. 
Nie wszystkie re monty udało się zakończyć w  tym roku, więc ukończenie 
niektórych z nich zaplanowano dopiero na lata następne. Do nieprzyjemnych 
faktów należy zaliczyć utratę pieniędzy ulokowanych na koncie bie żącym 
w  miejscowym Spółdzielczym Banku, w  wysokości 2 232 PLN. Powodem 
było ogłoszenie upadłości banku. Było to tym boleśniejsze, gdyż pieniądze 
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21. Decyzja KG PSP o włączeniu tuchowskiej jednostki do Krajowego Systemu  
Ratowniczo-Gaśniczego- 23 luty 1995 r. (str. 1)
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21. Decyzja KG PSP o włączeniu tuchowskiej jednostki do Krajowego Systemu  
Ratowniczo-Gaśniczego- 23 luty 1995 r. (str. 2)
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pochodziły z  trudem pro wadzonej działalności gospodarczej i  z  darowizn 
społecznych.

Prace remontowo-budowlane zakończono pewnym sukcesem dzięki 
ofiarnej pracy wielu strażaków, którzy nie liczyli nawet go dzin przepracowa-
nych dla dobra jednostki. Łączna wartość tych prac została obliczona przez 
Zarząd na przeszło 5000 PLN. Po długich staraniach Rada Miejska prze-
znaczyła dla OSP 30 tys. PLN, za które zakupiono podwozie marki Lublin 
z przeznaczeniem na samochód lekki ratowniczy. Zarząd zwracał się z proś-
bą o wypo sażenie ww. samochodu do Komendy Głównej Państwowej Straży 
Pożarnej, jednak z uwagi na brak środków spotkał się z odmową.

Mimo licznych trudności jednostka udzieliła pomocy w 34 zdarzeniach, 
często narażając zdrowie i życie druhów z powodu braku specjalistycznego 
sprzętu oraz osobistego specjalistycznego umun durowania i  wyposażenia 
bojowego. W związku z tym z pomocą pospieszyli miejscowi przedsiębior-
cy, i tak: p. Zdzisław Dąbczyński wyposażył jednostkę w zestaw znaków do 
pionowego tymcza sowego oznakowania miejsca wypadku oraz tablice infor-
macyjne na garaże. Panowie Wojciech Wąs i Marek Boratyński podarowa li 
6 latarek z ich rocznym wyposażeniem w baterie itp.

W czasie Dni Strażaka zorganizowano gminne zawody sporto wo - po-
żarnicze, cieszące się wielką popularnością w lokalnym śro dowisku. Druży-
na bojowa z Tuchowa zajęła I miejsce, a ze społy drużyny młodzieżowej miej-
sca II i III. W ciągu całego roku prowadzono intensywne szkolenia druży ny 
młodzieżowej. Zorganizowano i przeprowadzono Gminne Eli minacje Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 11 marca zorganizowano wraz 
z Do mem Kultury zabawy i konkursy dla dzieci w celu upowszechnie nia te-
matyki ochrony przeciwpożarowej. Z okazji Dnia Dziecka na boisku Szkoły 
Podstawowej zorganizowano pokazy sprawnościo we drużyny młodzieżowej 
i drużyny bojowej.

Z uwagi na włączenie jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga-
śniczego po otrzymaniu skierowań postanowiono wysłać na spe cjalistyczne 
przeszkolenie większą grupę druhów, i tak : kurs ope ratorów sprzętu ukoń-
czyło 6 druhów, kurs dowódców - 4 druhów, kurs szeregowców - 15 druhów.
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Rok 1996
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy został powołany bez odpowied-

nich źródeł finansowania, czyli prawodawca nie zabezpie czył na ten cel żad-
nych funduszy. Gminy obarczone nowym zada niem początkowo radziły 
sobie bardzo opornie. Wyposażanie jedno stek OSP w sprzęt potrzebny do 
zwiększonych zadań ratowniczych, realizowane w ciągu wielu lat, nadal nie 
osiągnęło zadowalającego sta nu. Strażacy jeździli do akcji bez specjalistycz-
nego wyposażenia, po cząwszy od ubrań i  sprzętu ochrony indywidualnej, 
a skończywszy na samochodach ratowniczych, drabinach, pilarkach, moto-
pompach szlamowych, ratowniczych narzędziach hydraulicznych, itp. Tak 
było i w Tuchowie, mimo znacznej współpracy Zarządu jednostki z władza-
mi gminy brak było środków na odpowiednie wyposażenie. Toteż podsta-
wowym celem działalności Zarządu i  prezesa było gromadzenie środków 
pieniężnych na sprzęt pożarniczy.

Dzięki usilnym staraniom i nieustępliwym zabiegom udało się w końcu 
zgromadzić dość pokaźną kwotę. Tak więc: od Zarządu Głównego Związ-
ku OSP w  Warszawie za pośrednictwem posła Jana Pieniądza otrzymano 
9 tys. PLN. Za rząd Gminy wyasygnował 5200 PLN, z najmu Domu Strażaka 
na we sela uzyskano 5550 PLN, za stałe wynajmowanie pomieszczeń biuro-
wych Urzędowi Pracy uzyskano 7453 PLN, członkowie wspierający złożyli 
8648 PLN. W sumie uzyskano 30 301 PLN, co pozwoliło na wykonanie spe-
cjalistycznego nadwozia, wyposażenie i przystosowa nie samochodu Lublin 
do akcji ratowniczych, wykonywanie wielu drobnych prac remontowych oraz 
zakończenie rocznej działalno ści dodatnim saldem w kwocie 6 484,66 PLN.

W zakresie wykonywania prac nieodpłatnych dla dobra jednost ki OSP 
przepracowano ogółem 2970 godzin, w tym w zakresie utrzymania w goto-
wości sprzętu bojowego 1980 godzin, napraw bieżących 249 godzin, a przy 
modernizacji różnych pomieszczeń 741 godzin. W pracach tych wyróżnili 
się druhowie: Włodzimierz Wąs, Piotr Wójcik, Tadeusz Drabik i inni.

W  zakresie działania bojowego jednostka interweniowała 27 razy, co 
wskazuje na zmniejszenie ilości akcji prawie o 1/3 w stosunku do roku 1994.

W roku 1996 prowadzono też liczne szkolenia młodzieży, zwłasz cza dla 
uczniów LO i  Zespołu Szkół Zawodowych. Z  okazji Dnia Strażaka zorga-
nizowano zawody sportowo - pożarnicze na szcze blu gminy oraz pokazy 
sprawnościowe i sprzętowe dla uczniów tuchowskich szkół. Strażacy uczest-
niczyli też tradycyjnie w  mundu rach podczas uroczystości patriotycznych 
i w obrzędach kultowych.
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Rok 1997
W roku 1997 w związku z przejściem części Młodzieżowej Dru żyny Po-

żarniczej do drużyny bojowej wzrosła znacznie liczba czyn nych strażaków. 
Ogółem było w tym roku 46 czynnych druhów. Wraz ze wzrostem ilości za-
dań powoli, ale systematycznie wzboga cano jednostkę w sprzęt bojowy: ze-
społowy i indywidualny. Z Za rządu Wojewódzkiego Związku OSP jednost-
ka bojowa otrzymała: 4 komplety ubrań pożarniczych specjalnych„Nomex”, 
4 kurtki, 4 pary podgumowanych rękawic, 4 odcinki węży W 75 i 2 odcinki 
węży W 52.

Z  Wojewódzkiego Inspektoratu Obrony Cywilnej otrzymano pompę 
szlamową produkcji USA, 64 pary gumowców, 8 par butów „skuter”, po 8 
sztuk: kurtek zimowych, koszul niebieskich, krawa tów, beretów, szalików na 
łączną wartość 18 600 PLN.

Firma Wimed okleiła folią odblaskową samochody marki: Lu blin i Żuk 
na łączną wartość 1300 PLN, przyczyniając się tym samym do podniesie-
nia bezpieczeństwa w  czasie działań ratowniczych na drogach. Podobnie 
postąpiły inne firmy z Tuchowa, np.: Mal-Rem przekazała potrzebny sprzęt 
gospodarczy wartości 3000 PLN, Woj-Mar przekazała sprzęt za 800 PLN. 
Gminna Spółdzielnia SCH w Tucho wie przekazała blachę ocynkowaną na 
dach o wartości około 800 PLN.

Z dotacji Komendy Głównej PSP zakupiono linkę ratowniczą, prądow-
nicę Turbo, zatrzaśnik oraz części do naprawy głównej dwóch motopomp 
o łącznej wartości 2840 PLN.

Naczelnik jednostki, Piotr Wójcik, wykonał nieodpłatnie rege nerację 
wału korbowego silnika motopompy oraz przekazał 2 kom plety tłoków 
i uszczelek o  łącznej wartości 800 PLN. W ten sposób dzięki zaangażowa-
niu wielu osób i ofiarności mieszkańców w roku 1997 majątek jednostki po-
większył się o łączną kwotę 27 340 PLN, co przyczyniło się do zwiększenia 
skuteczności naszych druhów w cza sie akcji gaśniczych i innych zdarzeń lo-
sowych, a także pozwoliło na częściowe odtworzenie strat sprzętowych po-
niesionych przy usu waniu skutków powodzi.

Rok ten był bardzo ciężkim w zakresie prowadzenia akcji ra tunkowych. 
Jednostka uczestniczyła w gaszeniu 14 pożarów, likwidowała skutki 3 wypad-
ków drogowych i 21 razy wyjeżdżała do tzw. innych zda rzeń, wśród których 
najpoważniejsze były powodzie. Rozpoczęły się one wylewami 9 lipca, kiedy 
to główna fala powodziowa zalała przez nieszczelną śluzę kanalizacji ulice: 
Daszyńskiego, Podwale, Kąpielową, Piotrowskie go. Tegoż dnia zalana została 
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też ulica Ryglicka w pobliżu sklepu w Kielanowicach, a ruch kołowy skiero-
wano przez Kielanowice Górne oraz przez Burzyn- stan wody wynosił 4,9 
m. 10.07.1997 r. zalana została oczyszczalnia ścieków, a stan wody podniósł 
się do 5,63 m. W czasie długotrwałej powodzi przez kilka dni patro lowano 
wały, śluzy i  najniżej położone obszary zalewowe naszej gminy. Dodatko-
wym obciążeniem było wysłanie już 11 lipca na polecenie Wojewódzkiego 
Stanowiska Koordynacji Ratownictwa grupy strażaków w ramach Kompa-
nii Odwodowej do działań prze ciwpowodziowych na teren gminy Szczucin 
w celu umacniania wałów i patrolowania tamtejszego terenu. W wyniku tych 
działań część sprzętu została zniszczona, a jako rekompensatę od KW PSP 
w Tarnowie otrzymano 2040 PLN. 

W  zakresie działań prewencyjnych przeprowadzono szereg szko leń 
wśród młodzieży szkolnej i  ludności oraz wiele ćwiczeń druży ny bojowej 
w zakresie obsługi nowego specjalistycznego sprzętu bojowego, np.: z drabi-
ną wysuwaną, z użyciem pilarek łańcucho wych do drewna itp. Prowadzono 
też akcję uświadamiającą, jak należy się zachowywać w sytuacji zagrożenia 
pożarowego i po wy stąpieniu kataklizmu, poprzez rozplakatowywanie mate-
riałów szko leniowych. Prowadzono ćwiczenia sprawnościowe na obiektach 
Szkoły Zawodowej i szpitala.

Tradycyjnie jednostka uczestniczyła w  uroczystościach patrio tycznych 
i religijnych, w tym w rezurekcji, procesji Bożego Ciała, obchodach Święta 
Niepodległości itp.

Podobnie jak w latach poprzednich strażacy wiele pracowali spo łecznie 
przy utrzymywaniu sprzętu bojowego w  pełnej gotowości, gdyż po każdej 
akcji trzeba było go doprowadzać do należytego po rządku i sprawności. Do-
konano wielu napraw instalacji elektrycznej i wodnokanalizacyjnej. Druho-
wie pracowali przy remoncie i dal szej modernizacji budynku oraz przy pro-
wadzeniu dokumentacji księgowej i biurowej związanej z działalnością OSP. 
Na wyróżnie nie szczególnie zasłużyli: Maria Kowalska, Marek Wąs, Włodzi-
mierz Wąs, Tadeusz Drabik i inni.
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Rok 1998
W roku 1998 OSP Tuchów zrzeszała 49 członków zwyczajnych, w tym  

8 kobiet, a także 15 osób w drużynie młodzieżowej i 6 człon ków honorowych. 
Rok ten był bardzo niespokojny i trochę pechowy dla okolicznych mieszkań-
ców. Drużyna bojowa wyjeżdżała aż 68 razy. Samych pożarów było 17, co 
stanowiło wzrost o 21 % w stosunku do poprzedniego roku. Z kolei o 87% 
wzrosła ilość innych zagrożeń, czyli pojawiły się po raz kolejny zagrożenia 
chemiczne, techniczne, ze strony groźnych owadów, wypadki drogowe itp. 
Jednak miejscowi strażacy podołali wyzwaniom i ani razu nie zlekceważyli 
wezwania o pomoc, zawsze szli na ratunek potrzebującym. Było to możliwe 
w dużej mierze dzięki środkom finansowym otrzymywa nym z Urzędu Gmi-
ny (na działalność bojową) oraz od sponsorów.

Prowadzono też nadal prace inwestycyjno - remontowe w tro sce o utrzy-
manie w dobrym stanie budynków straży. Usprawniono kanalizację, dopro-
wadzono gaz ziemny, który zainstalowano w po mieszczeniach Domu Stra-
żaka, wyremontowano kuchnię (flizy, malowanie), przeprowadzono remont 
dwóch szaf chłodniczych, remontowano na bieżąco po akcjach sprzęt ratow-
niczy i pożarowy.

Wydatki pokryto z dochodów własnych, a działalność bojową sfinanso-
wał obligatoryjnie Urząd Gminy, choć z uwagi na zdwojoną ilość wyjazdów 
zdarzały się pewne trudności w tym zakresie.

Zarząd Główny ZOSP w Warszawie dał dotację celową na ści śle określo-
ne zadania:

- 20 tys. zł na zmianę nadwozia w samochodzie Jelcz do re alizacji w 1999 r.,
- 50% dofinansowania na zakup pilarki do betonu i  stali, co wy niosło 

1264 zł,
- przekazano nieodpłatnie wysysacz głębinowy wartości 848 zł,
- dofinansowano zakup mundurów kwotą 720 zł,
- nieodpłatnie przekazano 14 kurtek „sztormiak”,
- oraz 2 odcinki węża W 52 i 4 odcinki węża W 75.
W ramach dotacji na KSRG Komenda Główna PSP przekazała pienią-

dze na zakup „walizki pierwszej pomocy przedlekarskiej” i ką tową szlifierkę 
elektryczną.

Komenda Rejonowa PSP w Tarnowie przekazała 2 sztuki noszy sanitar-
nych.

Urząd Wojewódzki zakupił 2 radiotelefony samochodowe i 3 prze nośne, 
drugą motopompę szlamową do usuwania skutków powodzi i  podtopień. 
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Byli też ofiarni sponsorzy indywidualni - wszystkie pie niądze przeznaczono 
na wyposażenie jednostki w sprzęt gaśniczy.

Działalność prewencyjno - propagandowa ukierunkowana była na szko-
lenie młodzieży w  szkołach, na spotkaniach, ćwiczeniach, próbnych alar-
mach, organizowano ćwiczenia ewakuacyjne itp. Stra żacy podnosili swoje 
umiejętności zarówno na ćwiczeniach, jak i do skonalili je w czasie licznych 
akcji.

Jak co roku nie obeszło się bez nieodpłatnej pracy strażaków przy utrzy-
maniu sprzętu bojowego, malowaniu sal, szlifowaniu nowych parkietów, 
modernizacji kanalizacji, wymianie siatki ogro dzeniowej itp. W  pracach 
tych na rzecz jednostki wyróżnili się: Grzegorz, Łukasz, Marek, Włodzimierz 
Wąsowie, Andrzej Po tok, Tomasz, Sebastian, Tadeusz Bakulińscy, Tadeusz 
Drabik i wie lu innych, pracujących solidnie i przez wiele dni, za co należą się 
im słowa uznania i podzięki. 

Rok 1999
Rok 1999 pod względem ilości zdarzeń był o wiele spokojniej szy od po-

przedniego. Do akcji drużyna bojowa wyjeżdżała jedynie 39 razy, w tym było 
13 pożarów, 14 wypadków drogowych wyma gających interwencji, 12 wyjaz-
dów w czasie powodzi i w okresach burzowych, np. do powalonych drzew, 
połamanych konarów. Zda rzyło się usuwanie drzew powalonych na jezdnię, 
na budynki, pom powano wodę z zalanych piwnic, usuwano nawet gniazda 
agresyw nych owadów itp. 

Jednostka pozyskała 3 nowych członków. Prowadziła nadal bieżącą dzia-
łalność remontową (dyżurka, korytarz Domu Strażaka, toalety). Otrzymano 
pomoc finansową i rzeczową od firm: Woj-Mar, Mal-Rem, Wimed oraz od 
Urzędu Miasta i wielu osób indywidualnych.

W roku tym zrodził się u władz administracyjnych pomysł zlo kalizowania 
w Tuchowie filii jednostki Państwowej Straży Pożarnej na bazie budynków 
OSP Tuchów. Miejscowy Zarząd OSP w toku wielu spotkań i wielogodzin-
nych dyskusji starał się przeanalizować proponowane rozwiązania i  prze-
widzieć skutki takiej propozycji. Wzięto pod uwagę ciągłe zmiany w życiu 
kraju, brak stabilności ekonomicznej, politycznej, ambicje poszczególnych 
funkcjonariu szy z administracji i wypracowano następujące stanowisko, któ-
re przekazano władzom:
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1. Zarząd OSP w  Tuchowie propozycję powołania PSP w  Tu chowie 
opiniuje pozytywnie, jednak nie zgadza się na dziele nie pomieszczeń 
z PSP przez miejscową OSP, czyli powoła nie PSP nie może odbyć się 
kosztem OSP w Tuchowie,

2. Lokalizacja PSP w Domu Strażaka w Tuchowie stanowiłaby początek 
końca stowarzyszenia, na co Zarząd OSP zgody nie wyraża, z uwa-
gi na bogatą historię jednostki i  godne konty nuowanie chlubnych 
tradycji przez szereg pokoleń, w wyni ku czego wytworzyły się także 
tradycje rodzinne.

Jak było do przewidzenia, w tej sytuacji władze od swego zamy słu od-
stąpiły.

Działalność prewencyjno - propagandowa polegała w tym roku na spo-
tkaniach z różnymi grupami mieszkańców, a najliczniej z mło dzieżą miej-
scowych szkół. Położono nacisk na szkolenia meryto ryczne strażaków, i tak: 
dwóch strażaków ukończyło kurs naczelni ków, dwóch kurs ratownictwa me-
dycznego, jeden kurs dowódców drużyn ogólno-ratowniczych.

W kwietniu jednostka była kontrolowana przez KM PSP w Tar nowie - 
od tej pory kontrole takie odbywały się co najmniej raz do roku. Uzyskano 
ocenę ogólną „+ dobry”, a w zaleceniach pokon trolnych zapisano: „uzupełnić 
brak mocowania sprzętu w  samocho dzie ratownictwa drogowego, wymie-
nić przestarzałe uzbrojenie osobiste strażaków, pomalować ściany garaży”. 
Realizacje zaleceń wpisano do planu zadań na rok następny (2000), a życie 
pokazało, że realizacja zaleceń wymaga znacznie więcej czasu (np. środki 
fi nansowe na malowanie garaży gmina wygospodarowała dopiero w  2003 
roku).

We wrześniu drużyna bojowa wraz z  samochodem Jelcz uczestniczy-
ła w  wojewódzkich ćwiczeniach obwodu operacyjnego na terenie powia-
tu brzeskiego. W  tym roku wymieniono nadwozie w  samochodzie Jelcz, 
a środki uzyskano od: ZG ZOSP-20 000 PLN, PZU S.A. Oddział w Krakowie 
15 000 PLN, Urzędu Gminy w Tuchowie – 33 000 PLN.

W  zakresie prac nieodpłatnych kontynuowano działania rozpo częte 
w roku ubiegłym, a wyróżniali się w tym ci sami strażacy co poprzednio, za 
co należy się im serdeczne podziękowanie i doce nienie ich trudu dla dobra 
jednostki i obywateli korzystających z po mocy ratowniczej. 



— 70 — 

Rozdział II

Rok 2000
W roku 2000 druhowie czynnie uczestniczyli aż w 79 akcjach ratowni-

czych. Wprawdzie pożarów było tylko 16, akcji usuwania zda rzeń na drogach 
6, natomiast pozostałe 59 to zdarzenia wynikające z  no wych obowiązków 
ustawowych, takich jak: usuwanie skutków powo dzi, w tym wypompowywa-
nie wody z piwnic i zanieczyszczonych stud ni, usuwanie powalonych drzew 
itp. Strażacy nasi z pełnym poświę ceniem dążyli zawsze z pomocą potrzebu-
jącym, reagując na ich apel lub we zwanie, zyskując sobie coraz szersze uzna-
nie społeczne. Ilość inter wencji wzrosła dwukrotnie w stosunku do poprzed-
niego roku.

Przybyło też do jednostki dwóch nowych druhów.
Działalność gospodarcza opierała się w całości o dochody wła sne jed-

nostki, a w szczególności na składkach, darowiznach, docho dach z wynaj-
mu pomieszczeń na wesela, pomieszczeń biurowych Urzędowi Pracy itp. 
Kwota przychodów zamknęła się sumą 48 659,70 zł, natomiast wydatkowa-
no 41 548,60 zł, co świadczy o bardzo dobrym gospodarowaniu finansami 
i utrzymywaniu w tych trudnych czasach znacznej niezależności finansowej 
jednostki. Bi lans otwarcia na rok 2001 wynosił 7 111,10 zł.

Najpoważniejszą inwestycją w tym roku było dostosowanie sa mochodu 
Lublin do zadań specjalnych. W  tym celu w  dniu 10.07.2000 roku zamó-
wiono wykonanie systemu szuflad i  podestu wysuwanego, systemu półek, 
przegród i mocowań sprzętu w ww. samochodzie. W czasie prac projektowo- 
konstrukcyjnych okazało się, że koszty wzrosną ponad możliwości własne 
OSP. Od prac nie odstąpiono, dzięki właścicielowi Wimedu, p. Zdzisławowi 
Dąbczyńskiemu, który wsparł darowizną OSP Tuchów. Tak więc na po krycie 
całkowite ww. kosztów przeznaczył 5.10.2000 roku 15000 zł. Naczelnik OSP 
w Tuchowie kpt. mgr inż. Piotr Wójcik darowiznę tę potwierdził własnoręcz-
nym podpisem w dniu 10.10.2000 roku jako zapłatę za wykonanie wyposa-
żenia w nadwoziu specjalistycz nym samochodu Lublin.

W zakresie prewencji nadal prowadzono szkolenia w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej, ćwiczenia doskonalące z użyciem sprzę tu bojowego, po-
gadanki z uczniami w szkołach. Podczas Spotka nia Miast Bliźniaczych OSP 
prowadziła punkt dowodzenia i łącz ności, wspólnie z policją pilnowała po-
rządku oraz służyła informacją przyjezdnym. Ważnym wydarzeniem w ży-
ciu jednostki była wizyta w dniu 27 maja 2000 roku grupy strażaków z Au-
strii. Intere sowali się oni prowadzoną przez naszych druhów działalnością, 
co było często pozytywnie komentowane na tle ich własnych do świadczeń. 
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Prowadzono też intensywną działalność szkoleniową, w wyni ku której 
12 strażaków ukończyło kurs w zakresie ratownictwa tech nicznego, 2 - kurs 
pierwszej pomocy przedlekarskiej, 2 druhów - kurs operatorów sprzętu, 
2 strażaków ukończyło kurs prawa jazdy - do finansowany przez OSP.

Ogółem strażacy w tym roku przepracowali nie odpłatnie 1826 godzin, 
troszcząc się o sprzęt bojowy, utrzymując porządek we wnątrz i na zewnątrz 
Domu Strażaka. Wybudowano parking od stro ny wschodniej i prowadzono 
drobne prace remontowe. Najofiarniejsi w pracy na rzecz jednostki byli znów 
ci sami strażacy, co i w latach poprzednich. Niejako zrośli się oni z potrze-
bami jednost ki, utożsamiając je ze swoimi, za to należą się im słowa uznania 
i podziękowanie. 

Rok 2001
Rok 2001 był rokiem niezwykle trudnym i obfitującym w przy kre wyda-

rzenia w naszej okolicy. Drużyna bojowa interweniowała aż 114 razy, czyli 
średnio prawie co trzeci dzień nasi strażacy byli w akcji - usuwanie takiej 
ilości zagrożeń wskazywać może na po trzebę działania zawodowej straży 
pożarnej. Tak więc jednostka bojowa brała udział w gaszeniu 27 pożarów, 
aż 68 wyjazdów zwią zanych było z powodziami, natomiast 19 akcji to wy-
padki drogowe lub inne zdarzenia. Samą akcję powodziową prowadzono na 
pole cenie Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP w Tarnowie od 23 lip ca do 
1 września tegoż roku. Jednostka oprócz akcji ratowniczych prowadzonych 
na terenie Tuchowa i  gminy Tuchów wyjeżdżała do: Bistuszowej, Golanki 
i Gromnika. W czasie powodzi i likwidowa nia wypadków drogowych współ-
działano z innymi jednostkami OSP, jak również z jednostkami PSP. W tym 
roku tuchowska jed nostka OSP wzbogaciła się o pompę przeciwpowodzio-
wą dużej wydaj ności (300 m3/godz.), o wartości 39500 PLN, która została 
wypróbowana w  Burzynie przy usuwaniu dużego rozlewiska po powodzi 
23.07.2001 r.

OSP w tym roku zrzeszała 50 druhów czynnych, w tym 9 ko biet, a także 
16 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz 8 członków honoro-
wych. W ramach prac gospodarczych wykonano: malowanie dachu, wymie-
niono kominy, zamontowano śniegołapy, wyremontowano podbicia dacho-
we, przeprowadzono remont dyżurki i  magazynu bojowego, wybudowano 
i wyposażo no dwie komory chłodnicze. Przeszkolono 2 strażaków szerego-
wych, 2 operatorów sprzętu, 4 ratowników medycznych, 3 pilarzy. Taka ilość 
wyszkolonych nie spełniła warunku pełnego pokrycia zapo trzebowania na 
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specjalistycznych ratowników, biorąc pod rozwagę fakt ochotniczego pełnie-
nia służby w miejscowej jednostce, przy zatrudnieniu w różnych zawodach, 
często poza miejscem zamiesz kania. Na szkolenie większej ilości specjali-
stów nie było pieniędzy w skromnym budżecie gminy.

Strażacy pracując nieodpłatnie w miarę swoich uzdolnień i umie jętności 
wykonali konserwację piorunochronu, wstawili zewnętrz ne drzwi, wyko-
nali podwieszany sufit w korytarzu, wyremontowa li rynny, wykonali wiele 
drobnych prac z  zakresu sanitarno - po rządkowego. Saldo początkowe na 
rok 2001 wynosiło 5 910,67 zł. Świadczy ono o  dobrym gospodarowaniu 
funduszami stowarzysze nia przez obecnie urzędujący Zarząd oraz o żelaznej 
dyscyplinie fi nansowej prowadzonej przez prezesa dh. Andrzeja Siwaka.

W  ramach działań prewencyjno-propagandowych jak co roku prowa-
dzono zajęcia z młodzieżą szkół średnich, podstawowych i przedszkolaka-
mi. Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano na tere nie LO zabawy i konkursy 
wiedzy o  tematyce pożarniczej, a druży na bojowa wykonała pokaz ratow-
nictwa drogowego z gaszeniem pożaru i pomocą medyczną, we współpracy 
z karetką pogotowia ra tunkowego. Zorganizowano też ćwiczenia w tuchow-
skim szpitalu wraz z próbą ewakuacji chorych. Jak co roku strażacy zabez-
pieczali imprezy masowe: akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, za-
bawę sylwestrową na rynku, zabezpieczano pod względem organi zacyjnym 
i logistycznym pielgrzymkę strażaków z okolicy w Wiel ki Odpust Tuchow-
ski. Tradycyjnie też pełniono wartę przy Grobie Pańskim oraz brano udział 
w mszy rezurekcyjnej.

Na zakończenie roku w dniu 20 grudnia 2001 roku Komenda Miejska 
PSP w  Tarnowie przeprowadziła kontrolę gotowości ope racyjnej. Wyniki 
kontroli nie wykazały usterek w zakresie szkolenia i sprawności bojowej jed-
nostki. Stwierdzono jednak wiele niedo ciągnięć sprzętowo - porządkowych 
i bhp. Zalecono natomiast:

 – uzupełnić badania lekarskie członków OSP - badania okreso we po-
siada zaledwie 7 strażaków na 36 druhów drużyny bo jowej (z przy-
czyn ogólnych, niezależnych od Zarządu),

 – oznakować wyjazd straży na drogę powiatową (wykonano dopiero 
w 2003 roku nieodpłatnie przez ZPZD Wimed),

 – doposażyć jednostkę w  atestowane mundury i  uzbrojenie w  tym 
w hełmy, pasy z toporkami, specjalne obuwie,

 – doposażyć jednostkę w przywoływacze osobiste,
 – odnowić ściany garaży.
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Rok 2002
Tuchowska jednostka OSP działając w roku 2002 niosła pomoc okolicz-

nym mieszkańcom aż 83 razy. Wśród tych działań ratowni czych większość 
stanowiły miejscowe zagrożenia, a było ich 63, między innymi:

 – 14 wypadków, kolizji drogowych, 
 – 14 działań związanych z podtopieniami, zalewaniem piwnic, udraż-

nianiem studzienek kanalizacyjnych itp.,
 – w 12 przypadkach usuwano zwalone drzewa z jezdni, poła mane ko-

nary itp.,
 – w 10 zdarzeniach usuwano gniazda szerszeni, osy,
 – 4 razy usuwano groźne nawisy śnieżne i lodowe,
 – 2 razy zabezpieczano do przybycia saperów teren ze znalezio nymi 

niewypałami,
 – dwukrotnie poszukiwano zaginionej osoby,
 – umacniano dach uszkodzony wichurą.

W walce z tradycyjnym już przeciwnikiem strażaków, jakim jest pożar, 
jednostka bojowa zmierzyła się 23 razy. Do najważniejszych akcji w tym za-
kresie należy zaliczyć pożary: stacji energetycznej w Tuchowie na ul. Długiej, 
w obiekcie hurtowni „Taurus”, tartaku gospodarczego w Tuchowie na ul. Ko-
pernika.

W okresie zamknięcia mostu na rzece Białej, czyli od 4 marca do 2 maja 
2002 roku, w miejscowej remizie stacjonował czteroosobo wy zastęp ze śred-
nim samochodem gaśniczym z Jednostki Ratowni czo-Gaśniczej PSP w Tar-
nowie. Podobny dyżur pełnili strażacy PSP w  czasie zwiększonego ruchu 
pojazdów, związanego z pielgrzymką Ojca Świętego do Krakowa 18 sierpnia 
2002 roku.

Działalność prewencyjno-propagandowa polegała na podnosze niu 
sprawności ratowniczej, prowadzeniu ćwiczeń doskonalących:

 – 16 marca na placu wewnętrznym OSP z drabiną wysuwaną (14 m),
 – 25 maja na obiekcie Domu Kultury w Tuchowie,
 – 30 maja na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Tuchowie.

Zastępy bojowe brały też udział w  ćwiczeniach gminnych w  Burzynie 
i na obiekcie Zakładu Produkcji Znaków Drogowych Wimed w Tuchowie.

Na polecenie Urzędu Gminy ciężki samochód gaśniczy wyko nał 10 kur-
sów, dostarczając wodę dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Kar-
wodrzy podczas awarii wodociągu oraz dla miesz kańców Domu Samotnej 
Matki w Tuchowie na ul. Wołowej.
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W ciągu roku 20 strażaków ratowników zostało nieodpłatnie (ze środ-
ków Urzędu Wojewódzkiego) zaszczepionych przeciw wiru sowemu zapale-
niu wątroby typu A, co jest szczególnie ważne dla osób mających kontakt 
z zanieczyszczoną wodą, ściekami itp., głów nie podczas akcji powodziowych.

25 lutego 2002 roku jednostka była wizytowana przez Komendan ta 
Głównego Państwowej Straży Pożarnej, gen. Zbigniewa Meresa, któ remu 
towarzyszył Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódz kiego PSP 
w Krakowie, st. bryg. Seweryn Dyja i Komendant Miejski PSP w Tarnowie, 
st. kpt. Andrzej Mróz. Celem wizyty było zapozna nie się gości z warunkami 
lokalowymi i wyposażeniem jednostki. 

Intensywną pracę szkoleniowo - prewencyjną z drużyną młodzie żową 
prowadzi od lat dh Andrzej Moździerz. Oprócz tradycyjnych już form szko-
leniowych wprowadził w tym roku novum polegające na wyjazdowym szko-
leniu w  komendzie Miejskiej PSP w  Tarnowie. Młodzi strażacy ochotnicy 
zaznajomili się z systemem powiadamia nia, organizacją PSP, zasadami peł-
nienia służby, poznawali walory nowoczesnego sprzętu gaśniczego. Szkole-
nie to zaowocowało tym, że w czasie wakacji dwóch młodych druhów wzięło 
udział w obozie szkoleniowym dowódców MDP w Chotowej. Szkolących się 
ww. druhów z młodzieżówki w czasie wakacji odwiedziła cała drużyna. Na-
leży zwrócić uwagę, że w tym roku członkowie MDP brali udział w powiato-
wych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po żarniczej i jeden ze 
startujących zajął 4 miejsce. 

Działalność gospodarcza w dalszym ciągu dotyczyła przede wszystkim 
troski o sprawność sprzętu bojowego, zabezpieczenia budynku Domu Stra-
żaka oraz prac porządkowych wokoło remizy.

Prace te wykonano bezpłatnie lub przy użyciu własnych środków finan-
sowych.

W dniu 3 kwietnia 2002 roku OSP w Tuchowie kontrolowała Komen-
da Wojewódzka PSP w Krakowie, 28 listopada tegoż roku Komenda Miej-
ska PSP w Tarnowie. Kontrolą objęto: stan osobowy jednostki, wyposażenie 
techniczne, stan środków gaśniczych, do kumentację, praktyczne umiejętno-
ści ratowników, stan badań le karskich. Kontrole zostawiły zalecenia. W jed-
nostce należy:

 – uzupełnić stan umundurowania i uzbrojenia w zakresie ate stowanych 
butów, hełmów, pasów, zatrzaśników itp.

 – przeprowadzić badanie techniczne agregatu prądotwórczego,
 – oznakować wyjazd ze strażnicy,
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 – wymienić ogumienie w samochodzie Jelcz,
 – oznakować samochody numerami operacyjnymi, odnowić garaże.

Te troskliwe, słuszne zalecenia wysokich kontrolerów na pew no zmobi-
lizują Zarząd jednostki do zbierania potrzebnych na ten cel funduszy.

W  kwietniu 2002 roku odbył się Zjazd Wojewódzkiego Związ ku OSP 
RP. Tuchowską jednostkę na tym zjeździe reprezentował dh prezes Andrzej 
Siwak, który zabrawszy głos wnioskował, aby Zjazd zwrócił się do Parlamen-
tu RP o objęcie wszystkich strażaków ratowników pełnym ubezpiecze niem 
od następstw nieszczęśli wych wypadków podczas akcji, o utrzymanie stawki 
zerowej VAT dla zakupów wyposażenia OSP oraz o zabezpieczenie środków 
fi nansowych na nowe zadania i przedsięwzięcia zwłaszcza dotyczące łączno-
ści. Wszystkie zgłoszone postulaty prezesa wzięto na Zjeź dzie pod uwagę, 
a samego dh. Andrzeja Siwaka uhonorowano po wołując go na członka Wo-
jewódzkiego Sądu Honorowego Związ ku OSP RP woj. małopolskiego, co jest 
dużym wyróżnieniem.

Rok 2003
W roku 2003 nasza jednostka OSP obchodziła jubileusz 120- lecia swego 

istnienia. Uroczystość zaplanowano na 14 września 2003 roku. Należy jed-
nak przypomnieć zgodnie z protokołem założycielskim, że zawiązanie Stra-
ży ochotniczej pożarnej w Tuchowie nastąpiło w dniu 24 września 1883 roku. 
Zarząd przygotował się do tych uroczystości, wydając II część monografii 
Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchowie 1883-2003, autorstwa druha Aleksan-
dra Kowalika. 

14 września 2003 roku na jubileuszową uroczystość przybyło do Tucho-
wa 27 jednostek strażackich z okolicy, zaproszeni goście, władze samorządo-
we, przedstawiciele władz centralnych, wojewódzkich, powiatowych i gmin 
sąsiednich. Uroczystość jubileuszową rozpoczęto mszą św. w  kościele św. 
Jakuba, gdzie celebransem był kapelan strażaków diecezji tarnowskiej, ks. 
prał. Stefan Cabaj w asyście byłego ks. prob. Antoniego Myjaka i aktualnie 
sprawującego tę funkcję ks. prob. Zbigniewa Pietruszki. 

Uroczystość centralna odbyła się w Tuchowie na płycie rynku od stro-
ny zachodniej, gdzie ustawiły się poczty sztandarowe i kompanie strażackie. 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Krzysztof Janik, przyjął ra-
port i dokonał przeglądu pododdziałów.
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Aktu dekoracji odznaczonych dokonał dh Wiesław Woda – wicepre-
zes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Krakowie.

Odznaczył OSP Tuchów Honorowym Medalem im. Bolesława Chomi-
cza w 120 rocznicę jej powstania. 

Odznaczeni zostali również druhny i druhowie naszej jednostki OSP:
 – Złotym Znakiem Związku - dh Andrzej Siwak,
 – Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: dh. Mariola Ba-

naś, dh. Urszula Boratyńska, dh. Bronisława Wąs, dh Zbigniew Du-
naj, dh Andrzej Gut, dh Stanisław Knapik, dh Aleksander Kowalik, 
dh  Maksymilian Kras, dh Andrzej Moździerz, dh Paweł Suchan, 
dh Marek Wąs, dh Wojciech Wąs,

 – Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: dh. Małgorzata 
Bakulińska, dh. Maria Mikrut, dh. Maria Wąs, dh Sebastian Bakuliń-
ski, dh Zdzisław Dąbczyński, dh Mariusz Janusz, 

 – Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: dh. Bogusława 
Boratyńska, dh. Jadwiga Gogola, dh. Barbara Hudyka, dh Tomasz 
Bakuliński, dh Maciej Boratyński, dh Zbigniew Brodło, dh Piotr Nie-
miec, dh Piotr Ryndak, dh Grzegorz Wąs, dh Łukasz Wąs.

 – Odznaką Strażak Wzorowy zostali odznaczeni: dh Łukasz Giemza, 
dh Piotr Hadas.

Dokonano wpisów w księdze pamiątkowej. Wbito też gwoździe do pa-
miątkowej tablicy. 

Jubileusz uświetnił koncert Sanktuaryjnej Orkiestry Dętej, występ ze-
społu regionalnego „Siemiechowianie”, zespołów działających przy Domu 
Kultury „Tuchowiaczki” i  „Piccolo” oraz zespołu „Pokolenia” z  parafii pw. 
Św. Jakuba St. Ap. w Tuchowie. Na rynku odbyły się pokazy strażackie, defi-
lada Pododdziałów, zorganizowano wystawę sprzętu pożarniczego i kierma-
sze. 

W amfiteatrze odbył się festyn strażacki.
Z okazji 120-lecia jednostka wzbogaciła się o nieodpłatnie przekazane 

podwozie samochodu Star 266. Przy wsparciu ówczesnego Ministra Spraw 
Wewnętrznych i  Administracji, Krzysztofa Janika, wspomniane podwozie 
przekazane zostało przez Biuro Ochrony Rządu. Trzeba było je karosować za 
strażackie pieniądze w latach następnych. 
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Codzienne, żmudne prace w roku 2003 rozpoczęto od realizacji zaleceń 
pokontrol nych, pozostawionych przez kontrolerów z Komendy Wojewódz-
kiej PSP w Krakowie oraz Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie.

Do OSP w Tuchowie w roku 2003 należało 55 członków zwyczajnych, 
9 kobiet, 8 członków honorowych, 1300 wspierających, 20 druhów w dru-
żynie młodzieżowej. Jednostka miała w  ciągu roku 82  665,30 zł dochodu, 
z czego wydatkowano 76 552,20 zł.

Strażacy wyjeżdżali 79 razy do likwidowania różnych zdarzeń, z czego: 
23 to pożary na terenie gminy, 1 pożar na terenie gminy Rzepiennik, 13 to 
wypadki drogowe i kolizje, 42 to miejscowe zagrożenia.

Ponadto z polecenia Burmistrza dostarczano 34 razy (beczkowozem ra-
towniczym) wodę mieszkańcom gminy Tuchów oraz lokatorom Domu Sa-
motnej Matki przy ulicy Wołowej. Przeprowadzono też szereg ćwiczeń i za-
wodów sprawnościowych.

W  zakresie działań prewencyjnych w  marcu przeprowadzono szereg 
szkoleń i prelekcji dla uczniów klas I - IV miejscowej Szkoły Podstawowej 
oraz drugich klas szkół ponadgimnazjalnych. W  czerwcu br. odbyły się 
gminne zawody sportowo-pożarnicze, w których MDP żeńska oraz seniorzy 
zdobyli pierwsze miejsca. Działaniami szkoleniowymi objęto również dzieci 
z miejscowych przedszkoli oraz Szkoły Podstawowej.

Nazwiska przepisane z  gwoździ w  tablicy pamiątkowej ufundowane 
z okazji 120-lecia OSP w Tuchowie.

BOGU NA CHWAŁĘ LUDZIOM NA RATUNEK
120 LECIE OSP W TUCHOWIE 

14.09.2003

1. MINISTER SPRAW WEW. I ADM.  
 DR. K.JANIK
2. KS. PROB. A.MYJAK
3. O.O. A.WESOŁOWSKI
4. KS. DZIEK. JAN CZAJA
5. SENATOR RP M.MIETŁA
6. M.RYŚ BURMISTRZ G. TUCHÓW
7. OSP ŁOSOSINA DOLNA 
8. T.ŚCIEŻKA PREZES Z.G. W PLEŚNEJ
9. Z.J.KULIG

10. A.K.FIRMUGOWIE
11. BAJOREK M.J.
12. OSP KOWALOWA
13. OSP RYGLICE
14. ŚWIDERSKI M.M.
15. S.ŻYWIEC PREZES Z.G.  
 W SKRZYSZOWIE
16. DH WOJTAS J.A.
17. DH SIWAK A.K.
18. TRYBA J.J.
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19. KMIETOWICZ W.
20. GRZEBIEŃ M.B.
21. TOTOŚ A.M.
22. KARAŚ S.B.
23. SZUMLAŃSKI S.M.
24. DH GUT A.A.
25. KLIMEK B.A.
26. M.J. OLEKSOWICZ
27. GIEMZA K.K.
28. PAWLIKOWSKA Ł.S.
29. OSP CIĘŻKOWICE
30. BIEŃ B.Z.
31. Z.LASKA PREZ. ZP. ZOSP  
 W TARNOWIE
32. DROGOŚ A.T.
33. DĘBOSZ B.
34. KURCZAB P.G.
35. KITA A.W.
36. OSP ZALASOWA
37. GORZAŁCZANY A.T.
38. ANTONIUK S.W.
39. KS. PROB. Z.PIETRUSZKA
40. KS. PRAŁ. S.CABAJ KAP. STR.
41. NIEDOŚPIAŁ A.J.
42. SUKIENNIK W.M.
43. KLIMEK M.
44. DH RYNDAK P.
45. OSP LICHWIN
46. K.STEFAŃCZYK V-CE PREZ. Z.P. ZOSP
47. R.AUGUSTYN PREZES Z.G.  
 W SZERZYNACH
48. MOŹDZIERZ E.T.
49. GOGOLA P.B.
50. OSP PIOTRKOWICE
51. DUDEK K.
52. DH PIÓRKOWSKI W.
53. JUREK Z.A.
54. WRONA K.E.
55. DH P.R.GĄSIOR
56. MALISIEWICZ T.J.
57. BIEŃ A.B.
58. DROZDOWSKI J.
59. GÓRAL W.M.
60. OSP ŁĘKAWICA
61. DH STAŃCZYK F.
62. TATARCZYK A.L.
63. KRAS M.L.
64. GĄCIARZ R.Z.
65. KULASZEWICZ W.B.

66. KOT E.M.
67. DH WÓJCIK P.M.
68. DH JANTOŃ A.B.
69. GAŁECKI W.B.
70. OSP JANOWICE
71. SUTKOWSKA M.J.
72. DROGOŚ S.Z.
73. ŚPIEWAK J.A.
74. OSP SIEMIECHÓW 
75. HAŁUN S.M.
76. NIEMIEC S.T.
77. MARKUCKA M.
78. ŁĄTKA W.A.
79. SCHABOWSKI Z.H.
80. DRĄG M.S.
81. DH GUT S.
82. ROGAL M.M.
83. PATYK B.M.
84. BAWOŁEK B.
85. OSP SIEDLISKA
86. PIĄTEK J.T.
87. DH WANTUCH J.M.
88. TOTOŚ S.K.
89. GAWRON J.M.
90. T.DAMIAN PREZES Z.G.  
 W ZAKLICZYNIE
91. S.NADOLNIK KG. OSP.  
 W ZAKLICZYNIE
92. OSP SZERZYNY 
93. OSP ŻUROWA 
94. OSP PLEŚNA
95. KUKLA F.K.
96. SCHABOWSKI T.
97. GUT B.
98. NOWAK W.
99. STYCZEŃ S.
100. CZUBA R.A.
101. MIKOS M.
102. OSP SZYNWAŁD
103. ŁĄTKA P.M.
104. A.M. KANIEWSCY 
105. KOZIOŁ M.
106. DUDEK J.N.
107. ŁĄTKA M.B.
108. CHRUŚCIEL Z.J.
109. KOZIOŁ H.E.
110. KAPAŁKA B.Z.
111. DOBARSKA D.M.
112. DH KRAS A.A.
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113. M.KRAS Z-CA BURM. G. TUCHÓW
114. SUCHAN J.
115. MOŹDZIERZ J.A.
116. KOZIOŁ M.K.
117. ROGOWSKA D.L.
118. DR K.FUDALA WÓJT GM.  
 RZEPIENNIK
119. A.WOTKOWICZ PRZEW R.G. 
 RZEPIENNIK
120. OSP ZAKLICZYN
121. MIKOS M.A.
122. STEINDEL T.J.
123. OROBEĆ H.J.
124. MÓL CZ.S.
125. KOWALIK A.L.
126. HUDYKA Z.J.
127. WRONA W.H.
128. WANTUCH A.Z.
129. J.HADAŁA 
130. R.WRONA P.R.MIEJS. W TUCHOWIE
131. GĄDEK M.
132. GUT B.
133. RYNDAK T.J.
134. KROGULSKI K.B.
135. OSP FALKOWA
136. LEWICKA J.J.
137. DH KNAPIK P.T.
138. BAJOR Z.W.
139. FULA B.
140. OSP ŁĘTOWICE
141. MASTALERZ J.
142. STAŃCZYK A.K.
143. WÓJCIK B.A.
144. DH SUCHAN P.R.
145. ŁĄTKA T.Z.
146. DH ŚWIDERSKI S.K.
147. WRONA M.M.
148. DH KANPIK S.M.
149. DH NIEMIEC P.
150. CZ.CUDEK PRZEW R.G. GROMNIK
151. BANAŚ M.
152. PINDERA M.E.
153. DH MOŹDZIERZ A.J.
154. DH HUDYKA B.W.
155. MIKRUT M.
156. OSP LUBASZOWA
157. DH KOWALSKA M.A.
158. DH MANIAK A.
159. CHRZĄSZCZ D.M.

160. OSP DĄBRÓWKA TUCHOWSKA
161. Z.PŁACHNO
162. MAJCHROWICZ K.E.
163. DH TABIŚ Ł.
164. MIERWA H.
165. SIWEK W.W.
166. FRYZOWSKA E.
167. WALZ Z.
168. GINTER U.K.
169. BRONIEK W.A.
170. PŁOŃSKA K.
171. PRZĘCZEK D.K.
172. MARKIEWICZ J.A.
173. STAŃCZYK A.K.
174. TRZĘSIŃSKI W.J.
175. CZEKAJ W.M.
176. JUREK R.S.
177. ZIÓŁKO Z.
178. DH RÓŻYCKA J.J.
179. GRZENIA G. 
180. OSP OLSZYNY 
181. LEBRYK S.L.
182. PIÓRKOWSKI A.E.
183. ŁĄTKA J.W.
184. KARWAT K.Z.
185. DH BAJOREK S.B.
186. FRYZOWSKA J.
187. OSP CHOJNIK
188. MIKOS M.A.
189. MRÓZ A.
190. OSP GROMNIK
191. IMBURSKI P.H.
192. CZOPKOWICZ J.F.
193. KAJMOWICZ H.K.
194. SAJDAK W.H.
195. MAJCHROWICZ J.S.
196. STEINDEL Z.B.
197. BERNAL W.M.
198. DH SUCHAN J.J.
199. OSP RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI
200. MOŹDZIERZ J.
201. CISZEK M.M.
202. SIEMBAB D.M.
203. DH RYNDAK B.G.
204. PIOTROWSKI J.M.
205. BIERACKA M.
206. MAZUR B.M.
207. KOM. KOM. POLICJI W TUCHOWIE  
 T.BIEŃ
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208. ODRONIEC A.M.
209. OSP WOJNICZ
210. BOBER M.M.
211. ZAJĄC A.T.
212. DH GĄSIOR S.R.
213. OSP ŁOWCZÓW 
214. JACKOWICZ U.
215. SKRUCH A.S.
216. OSP BURZYN 
217. SAS R.S.
218. DH HADAS P.A.
219. KARPIEL M.
220. MALINOWSKA E.M.
221. MALINOWSKA K.
222. WÓJCIK M.O.
223. MACIASZEK B.M.
224. MACIASZEK T.B.
225. ŚWIDERSKI J.L.
226. B.STASZ WÓJT GM. GROMNIK
227. DROGOŚ T.
228. RÓŻYCKA G.J.
229. DH DRABIK T.J.
230. FRYZOWSKA R.
231. OSP KARWODRZA
232. OSP RZUCHOWA
233. GÓROWSCY R.J.
234. BARAN J.T.
235. ODRONIEC J.J.
236. KRAS M.M.
237. DH KRAS M.Z.
238. DH WANTUCH M.
239. SAJDAK G.E.
240. STARZYK M.K.
241. NOWAK J.M.
242. ŁOPATKA K.
243. GŁADYSZ J.M.
244. SMALARZ J.H.
245. A.WITEK PREZES Z.G. W TUCHOWIE
246. DH BRODŁO Z.
247. DH GOGOLA J.K.
248. SALAMON A.
249. WRÓBEL W.M.
250. S.D.AUGUSTYŃSKI 
251. PYRDA J.K.
252. MAŁOPOLSKI W.B.
253. DH GIEMZA Ł.E.
254. SŁOWIK A.L.
255. STEINDEL W.F.
256. SUCHAN A.

257. OSP WOLA RZĘDZIŃSKA 
258. MASTALERZ F.G.
259. GAWRON T.B.
260. KRZEMIŃSKI S.J.
261. SZABLOWSKI K.B.
262. ŁĄDKIEWICZ B.R.
263. RÓŻYCKI H.K.
264. KĘDZIOR T.
265. POTOK A.B.
266. DH WĄS Ł.
267. DH WĄS G.
268. DH WĄS M.
269. DH WĄS B.D.
270. DH WĄS W.M.
271. DH WĄS W.M.
272. DH WĄS M.J.
273. D.H WĄS B.
274. SAJDAK A.L.
275. SZARAMA L.T.
276. KLIMEK A.M.
277. CZOPKOWICZ A.W.
278. DH GOGOLA J.
279. BORATYŃSKI M.M.
280. KAŃKA J.G.
281. P.JAWORSKI
282. DH BORATYŃSKA U.
283. DH BAKULIŃSKA M.T.
284. B.BORATYŃSKI
285. DH BAKULIŃSKI T.
286. DH BAKULIŃSKI S.
287. DH BORATYŃSKI M.
288. MŁ. KPT. M.JANUSZ KG OSP  
 W TUCHOWIE
289. OSP JODŁÓWKA TUCHOWSKA
290. DH DUNAJ Z.U.
291. GEN. BRYG. Z.MERES
292. S.KUTA PREZES Z.G. W TARNOWIE
293. L.KANIEWSKI
294. PŁOWIECKA R.R.
295. SMOŁUCHA W.M.
296. DRELICHARZ J.Z.
297. DZIUBAN A.
298. JAWORSKI S.M.
299. TOPA M.J.

Zestawienia nazwisk z gwoździ opracowali :  
dh Łukasz Giemza, dh Michał Sosnowski

dh. Monika Sandecka, dh. Paulina Kukułka
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Rok 2004
W roku tym Zarząd OSP rozpoczął swą działalność od starań o pieniądze 

na karosowanie otrzymanego z  okazji jubileuszu 120-lecia jednostki śred-
niego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym Star 266. 
Z Zarządu Głównego Związku OSP RP udało się otrzymać 45 tysięcy złotych 
celowej dotacji, a od Burmistrza Gminy Tuchów 70 tysięcy złotych. Dzięki 
temu można było ogłosić przetarg na to zadanie, który w dniu 20 XI 2004 
roku wygrało Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Bocar. Z dotacji w wysokości 
8 tysięcy złotych otrzymanej od KG PSP dla KSRG zakupiono najpotrzeb-
niejszy sprzęt: 18 par obuwia gumowego, prądownicę „turbosupon” - 1 szt., 
5 sztuk pasów bojowych, 5 sztuk zatrzaśników dużych, 5 sztuk zatrzaśników 
małych, 5 podpinek linkowych, 1 lampę obrotową 12V, 13 odcinków węży 
tłocznych W 52.

Jednostka w  roku 2004 liczyła: 55 członków zwyczajnych, 9 kobiet, 
1300 członków wspierających, 8 członków honorowych oraz 20 osób w dru-
żynie młodzieżowej. Wartość majątku trwałego OSP jest szacowana na 
1 152 454 złotych. Przychody wyniosły 56 927, 66 zł, a rozchody zamknęły 
się kwotą 46 134,15 zł. 

Zarejestrowano 94 wyjazdy do akcji, w tym było: 11 wyjazdów do po-
żarów, 82 wyjazdy to miejscowe zagrożenia, tylko jeden wyjazd poza gmi-
nę. Ponadto zabezpieczano Spotkania Miast Bliźniaczych, mecz piłkarski, 
37 razy dowożono wodę do Ośrodka Samotnej Matki na ulicy Wołowej.

Przeprowadzono też ćwiczenia sprawnościowe: na obiekcie Domu Kul-
tury podczas Majówki Tuchowskiej, na budynkach Wyższego Seminarium 
Duchownego oo. Redemptorystów z udziałem Państwowej Straży Pożarnej 
z Tarnowa. Wysłano dwie osoby na przeszkolenie z zakresu ratownictwa me-
dycznego w Państwowej Szkole Aspirantów PSP w Krakowie, prowadzono 
pogadanki w szkołach.

Rok 2005
Stan jednostki w roku 2005 to: 57 członków zwyczajnych, 8 członków 

honorowych,1200 członków wspierających, 15 osób w drużynie młodzieżo-
wej. W  tym roku druh Piotr Wójcik złożył rezygnację z  pełnionej funkcji 
naczelnika, wobec czego Zarząd powierzył pełnienie tej funkcji druhowi 
Włodzimierzowi Wąsowi. 
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OSP uczestniczyła w 72 akcjach ratowniczych, w tym w gaszeniu 22 po-
żarów i  likwidowaniu 50 innych zagrożeń. Poza teren wyjeżdżano do Turzy 
i Zalasowej.

Wykonywano też prace zlecone polegające na polewaniu ulic w  cza-
sie Wielkiego Odpustu Tuchowskiego, podlewano drzewka na rynku oraz 
klomby przy ulicach Ryglickiej i Kolejowej. Nadal dowożono wodę do Domu 
Samotnej Matki przy ulicy Wołowej. Dowieziono też 60 tysięcy litrów wody 
do basenu w Jodłówce Tuchowskiej. Dochód jednostki OSP w roku 2005 za-
mknął się kwotą 135 534,19 zł, a rozchód wyraża kwota 126 100, 20 zł. 

29 maja odbyły się zawody gminne, na których OSP w grupie seniorów 
zajęła I miejsce i zakwalifikowała się do zawodów powiatowych. 3 lipca 2005 
roku nasza Straż Pożarna wzięła udział w zawodach powiatowych. Organizo-
wano też pokazy dla dzieci ze szkół w Mesznej Opackiej i w Piotrkowicach. 
Zabezpieczano Dożynki Gminno-Powiatowo-Wojewódzkie, które odbyły 
się w naszym mieście. 

Pracowano z młodzieżówką naszej jednostki organizując systematycznie 
szkolenia, prowadzono spotkania z młodzieżą Szkoły Podstawowej w Tucho-
wie i z dziećmi z przedszkola.

Poważnym niedociągnięciem był fakt, że aktualne badania lekarskie po-
siadało tylko 4 strażaków z OSP Tuchów. Z Krajowego Systemu Ratowniczo-
-Gaśniczego otrzymano kwotę 11 314 zł i za te pieniądze zakupiono najpo-
trzebniejszy drobny sprzęt typowo strażacki.

W  roku 2005 zostało karosowane podwozie samochodu Star 266, po-
zyskanego nieodpłatnie przez OSP Tuchów z Biura Ochrony Rządu. Koszt 
karosacji to 114 918 zł, pokryty został z dotacji Urzędu Gminy (69 918 zł) 
i przez ZG ZOSP RP (45 000 zł).

Rok 2006
11 lutego 2006 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wybor-

cze, na którym wybrano kolejny Zarząd naszej jednostki OSP, ukonstytu-
owany w następującym składzie:

Dh Andrzej Siwak – prezes,
Dh Zbigniew Dunaj – z-ca prezesa,
Dh Mariusz Janusz – naczelnik,
Dh Grzegorz Wąs – z-ca naczelnika,
Dh Piotr Hadas – gospodarz,
Dh. Barbara Hudyka – sekretarz,
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Dh. Maria Kowalska – skarbnik,
Dh Łukasz Giemza – członek Zarządu,
Dh. Jadwiga Różycka – kronikarz.
Stan organizacyjny OSP Tuchów w  roku 2006 to: 55 członków zwy-

czajnych – ubyło 2 członków, 9 członków honorowych – przybył 1 członek, 
członków wspierających około 1500, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza – 
14 członków + 13 kandydatów.

W  ciągu roku jednostka uczestniczyła w  131 akcjach ratowniczych, 
w  tym tylko w  18 pożarach, a  113 akcji to likwidowanie miejscowych za-
grożeń. Najpoważniejszą akcją pożarową było gaszenie pożaru w Domu Po-
mocy Społecznej w Karwodrzy, natomiast wiele wyjazdów w czerwcu i lipcu 
było związanych z walką z miejscową powodzią.

Prowadzono szkolenia przeciwpożarowe z  młodzieżą Szkoły Podsta-
wowej w  Ciężkowicach, w  Gimnazjum Nr 2 w  Tuchowie. Zorganizowano 
szkolenie MDP w Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie, zabezpieczano 
pielgrzymkę strażaków podczas Wielkiego Odpustu Tuchowskiego i brano 
udział w wielu innych uroczystościach lokalnych. 

W roku 2006 zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego ZOSP RP powoła-
no w OSP Tuchów Jednostkę Operacyjno-Techniczną, w skład której weszło 
21 strażaków. Stan wyszkolenia w naszej jednostce przedstawia się następu-
jąco: 14 szeregowych, 12 operatorów sprzętu, 9 dowódców, 3 naczelników, 
6 ratowników medycznych, 2 oficerów, 6 podoficerów. 

Na wyposażeniu jednostki jest 3 samochody ratowniczo-gaśnicze, w tym 
GBARt 2,3/20 Star, GCBA 5/32 Jelcz, GLM 8 Żuk – 30 letni, wysłużony.

Alarmowanie tuchowskiej jednostki odbywa się poprzez Miejskie Stano-
wisko Kierowania PSP w Tarnowie z wykorzystaniem systemu selektywnego 
alarmowania, który jest wspierany przez powiadamianie sms-owe.

Dochody jednostki wyniosły 56 232,51 zł, a rozchody 49 083,68 zł. Naj-
większe wydatki poniesiono na wykonanie elewacji garaży i zakup materia-
łów budowlanych i konserwacyjnych. 

Rok 2007
Stan organizacyjny jednostki to: 56 członków zwyczajnych, 7 człon-

ków honorowych, około 1500 członków wspierających, 15 członków MDP. 
W  roku 2007 strażacy uczestniczyli w  80 akcjach ratowniczo-gaśniczych, 
w tym było 31 pożarów i 49 działań to usuwanie skutków wypadków i kolizji 
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drogowych oraz usuwanie gniazd groźnych owadów. Gaszono pożary traw, 
śmietników i poważny pożar stolarni w Burzynie. 

9 strażaków ukończyło szkolenie podstawowe część II i 6 w zakresie ra-
townictwa wodnego. Aktualny stan wyszkolenia to: 19 po szkoleniu pod-
stawowym cz. I, 12 kierowców konserwatorów sprzętu, 10 dowódców, 6 na-
czelników, 8 ratowników kpp, 6 ratowników działań przeciwpowodziowych, 
6 upoważnionych do pracy w sieci radiowej MSWiA, 2 oficerów.

Na wyposażeniu jednostki były dwa samochody ratowniczo-gaśnicze: 
w tym GBARt 2,3/20 Star, GCBA 5/32 Jelcz oraz agregat pompy o dużej wy-
dajności, agregat piany lekkiej, działko wodne przewoźne, 3 pompy szlamo-
we, zestaw hydrauliczny Lukas, 3 pilarki do drewna, piła do betonu i stali, 
4 aparaty powietrzne Auer, 3 agregaty prądotwórcze, wentylator oddymia-
jący, zestaw medyczny PSP-R1 z deską ortopedyczną i kamizelką ratowniczą 
KED, 20 sztuk atestowanych ubrań, 28 par butów specjalnych, 17 hełmów. 
Jednostka otrzymała z KSRG 14 500 zł, które wydatkowano na zakup znisz-
czonego w akcjach drobnego sprzętu.

Dochód roczny jednostki wyniósł 62  294,73 zł, natomiast rozchód 
54 120,19 zł. Najpoważniejszym wydatkiem był remont kuchni i świetlicy.

Rok 2008
Stan organizacyjny jednostki w roku 2008 przedstawiał się następująco: 

60 członków zwyczajnych, 7 honorowych, 9 kobiet, około 1500 wspierają-
cych, MDP liczyła 20 członków, w tym 8 dziewcząt. Odnotowano 88 akcji 
ratowniczo- gaśniczych, w tym 24 pożary i 63 zdarzenia różne od kolizji dro-
gowych, usuwania gniazd niebezpiecznych owadów do 1 wyjazdu do fałszy-
wego alarmu. 

Do poważniejszych pożarów należy zaliczyć pożar w hurtowni farb i la-
kierów przy ulicy Kolejowej w  Tuchowie, pożar stacji transformatorowej 
w miejscowości Radlna koło Tarnowa oraz stolarni w Skrzyszowie.

Stan wyszkolenia podobny jest do roku poprzedniego, ale dodatkowo 
przeszkolono 2 druhów w zakresie kierowania ruchem drogowym.

Na wyposażeniu jednostki były: GBARt 2,3/20 Star, GCBA 5/32 Jelcz, 
GLM 8 marki Ford Transit, pozostałe wyposażenie podobne jak w roku 2007. 
W 2008 roku 19 strażaków posiadało badania lekarskie. 

Dochody jednostki to 121 872,76 zł, wydatki zamykały się kwotą 
117 525,44 zł. Największy wydatek poniesiono na zakup lekkiego samocho-
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du ratowniczo-gaśniczego, materiałów budowlanych, szafy chłodniczej i ta-
boretu gazowego, programu komputerowego.

Ze względu na uczestnictwo, dyscyplinę i profesjonalizm podczas akcji 
na wyróżnienie zasługują druhowie: Tomasz Bakuliński, Sebastian Bakuliń-
ski, Maciej Boratyński, Łukasz Giemza, Sławomir Gut, Łukasz Gut, Andrzej 
Moździerz, Jacek Różycki, Paweł Suchan, Łukasz Tabiś, Jarosław Tabiś, Grze-
gorz Wąs, Łukasz Wąs, Włodzimierz Wąs, Mariusz Janusz.

Rok 2009
Stan organizacyjny OSP w Tuchowie w roku 2009 to: 52 członków zwy-

czajnych, 7 członków honorowych, około 1500 członków wspierających, 
15 członków MDP + 4 kandydatów. W bieżącym roku było przeprowadzo-
nych 101 akcji ratowniczo-gaśniczych, w tym 27 pożarów, 74 to zdarzenia 
różne (wypadki drogowe, kolizje, usuwanie niebezpiecznych owadów itp.) 
Najpoważniejsze pożary to: pożar stolarni przy ulicy Sobieskiego i pożar bu-
dynku mieszkalnego przy ulicy Okólnej. Ponadto OSP Tuchów uczestniczyła 
w ćwiczeniach powiatowych na obiektach szkół w Tuchowie oraz zwiedzano 
wystawę „Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa EDURA 2009” w Kiel-
cach.

Ze względu na uczestnictwo, dyscyplinę i profesjonalizm podczas akcji 
na wyróżnienie zasługują druhowie: Tomasz Bakuliński, Sebastian Bakuliń-
ski, Maciej Boratyński, Łukasz Giemza, Sławomir Gut, Łukasz Gut, Andrzej 
Moździerz, Jacek Różycki, Paweł Suchan, Łukasz Tabiś, Jarosław Tabiś, Grze-
gorz Wąs, Łukasz Wąs, Włodzimierz Wąs, Tomasz Podrazik, Dariusz Janas.

W  OSP Tuchów działa powołana Jednostka Operacyjno-Techniczna. 
Aktualny stan wyszkolenia to: 22 po szkoleniu podstawowym cz. I, 12 kie-
rowców operatorów sprzętu, 10 dowódców, 6 naczelników, 8 ratowników 
kpp, 6 ratowników działań przeciwpowodziowych, 6 upoważnionych do pra-
cy w sieci radiowej MSWiA, 2 oficerów, 6 podoficerów PSP, 9 ratowników  po 
szkoleniu podstawowym cz. II, 2 uprawnionych do kierowania ruchem dro-
gowym, 3 dowódców MDP. Badania lekarskie posiada 19 strażaków. Oczy-
wiście kilku strażaków posiada równocześnie po dwa, trzy uprawnienia.

Na wyposażeniu jednostki były: GBARt 2,3/20 Star, GCBA 5/32 Jelcz, 
GLM8 marki Ford Transit, pozostałe wyposażenie podobne jak w roku 2008. 
Dodatkowo dokupiono dwa ubrania ochronne przeciw owadom, pompę 
szlamową Honda, prądownicę Turbo z  nakładką pianową, 3 sztuki węży 
ssawnych, 5 sztuk węży W 75, i 22 sztuki węży W 52.
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Przychody w  roku 2009 wynosiły 79  053,05 zł, wydatki zamknęły się 
w kwocie 73 948,13 zł. Na Walnym Zebraniu młodszy brygadier Piotr Wój-
cik postawił wniosek, aby OSP Tuchów przyjęła na wyposażenie samochód-
-drabinę SD-30 z Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie. Na zebraniu jedno-
głośnie przegłosowano ten wniosek, jednak powstał problem garażowania. 
Nasze garaże okazały się za krótkie, trzeba było przyjąć koncepcję przedłuże-
nia garaży o 5 metrów w kierunku ulicy Jana II Sobieskiego. Na tę rozbudowę 
trzeba zdobyć środki finansowe i realizować to zadanie w przyszłym roku.

Rok 2010
Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym 5 lutego 2010 roku 3 członków 

podtrzymało swoją rezygnację z pracy w Zarządzie, byli to: z-ca naczelnika 
Grzegorz Wąs, gospodarz – Piotr Hadas, członek Zarządu – Łukasz Giemza. 
Walne zebranie funkcję gospodarza i członka Zarządu powierzyło Dariuszo-
wi Janasowi. Od tej pory Zarząd pracował w siedmioosobowym składzie, aż 
do Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, tj. do 5 lutego 2011 r.

Rok ten był obfity w doniosłe, ale też i tragiczne wydarzenia, zarówno dla 
tuchowian, jak i dla wszystkich obywateli Polski. 28 lutego 2010 roku nasza 
jednostka OSP zabezpieczała wizytę prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który 
przybył do klasztoru oo. Redemptorystów. 10 kwietnia 2010 roku na lotnisku 
w Smoleńsku wydarzyła się tragedia - rozbił się samolot prezydencki, lecący 
na uroczystości katyńskie z okazji 70 rocznicy znanej całemu światu zbrod-
ni. Zginęło znów w  tej okolicy 96 polskich patriotów wraz z prezydentem 
i jego żoną. Wśród nich był zaprzyjaźniony z naszą jednostką druh Wiesław 
Woda, członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP, który wie-
lokrotnie gościł w Tuchowie. 17 kwietnia poczet sztandarowy uczestniczył 
we mszy św., która odbyła się na tuchowskim rynku w intencji ofiar Zbrodni 
Katyńskiej oraz ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. W następnych 
tygodniach poczet sztandarowy uczestniczył parokrotnie w uroczystościach 
państwowych związanych z pogrzebami ww. ofiar w Tarnowie i Krakowie. 

17 maja i 4 czerwca przeszły przez Tuchów dwie fale powodziowe o nie-
spotykanej dotąd sile. Wały przeciwpowodziowe nie wytrzymały i  zostały 
zalane niżej położone za wałami tereny obejmujące ulice: Piotrowskiego, 
Podwale, Kąpielową, Zieloną, Daszyńskiego. Ewakuowano ponad 200 osób 
z  domów parterowych. Usuwanie skutków powodzi trwało jeszcze bardzo 
długo.
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Stan organizacyjny OSP w Tuchowie w roku 2010 to: 70 członków zwy-
czajnych, 7 członków honorowych, około 1400 członków wspierających, 
10 członków MDP. W bieżącym roku było przeprowadzonych 169 akcji ra-
towniczo-gaśniczych, w tym 23 pożary. Ilość interwencji wyjątkowo wzrosła 
w związku z klęską powodzi, jaka w maju i czerwcu nawiedziła Tuchów.

Ze względu na uczestnictwo, dyscyplinę i poświęcenie podczas akcji po-
wodziowej na wyróżnienie zasługują druhowie: Tomasz Bakuliński, Sebastian 
Bakuliński, Maciej Boratyński, Łukasz Giemza, Sławomir Gut, Łukasz Gut, 
Andrzej Moździerz, Jacek Różycki, Paweł Suchan, Łukasz Tabiś, Jarosław Ta-
biś, Grzegorz Wąs, Łukasz Wąs, Włodzimierz Wąs, Tomasz Podrazik, Dariusz 
Janas, Piotr Ryndak, Paweł Piątek, Monika Sandecka, Artur Wąs, Marek Wąs, 
Adam Wąs, Wojciech Wąs, Paweł Gogola, Barbara Hudyka, Tadeusz Drabik, 
Piotr Hadas, Mirosław Banaś, Grzegorz Kawa, Jacek Oleksowicz, Wojciech 
Gąsior, Michał Sosnowski i inni.

Na wyposażeniu jednostki były: GBARt 2,3/20 Star, GCBA 5/32 Jelcz, 
GLM 8 Ford Transit, samochód specjalny-drabina SD-30 Jelcz 420, pozostałe 
wyposażenie podobne jak w roku poprzednim. 

Wyszkolenie strażaków podobne do roku 2009. Dodatkowo przeszkolo-
no 9 strażaków w zakresie szkolenia podstawowego cz. II. Aktualne badania 
lekarskie posiadało 24 strażaków. 

Ze środków Funduszu Wojewody Małopolskiego „Małopolskie Remizy” 
oraz budżetu gminy wykonano rozbudowę i termomodernizację garaży bo-
jowych, przedłużając je o 5 m w kierunku południowym z zamontowaniem 
nowoczesnych bram segmentowych.

Przychody w roku 2010 wynosiły 174 025,32 zł, natomiast wydatki za-
mknęły się kwotą 160 272, 19 zł. 

Rok 2011
5 lutego 2011 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wybor-

cze, na którym wybrano nowe władze w naszej jednostce, a to:
Łukasz Giemza – prezes,
Grzegorz Wąs – naczelnik
Andrzej Moździerz – wiceprezes
Agnieszka Wąs – skarbnik
Barbara Hudyka – sekretarz
Piotr Hadas – gospodarz
Piotr Wójcik – czł. Zarządu
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Stan organizacyjny jednostki OSP: 76 członków zwyczajnych, 7 człon-
ków honorowych, 1550 wspierających oraz 28 w MDP. Do Komisji Rewizyj-
nej zostali wybrani: Jacek Oleksowicz – przewodniczący, Maciej Boratyński, 
Dariusz Janas.

W ramach działalności ratowniczo-gaśniczej zanotowano 115 wyjazdów, 
w tym 33 pożary, 13 likwidacji skutków drogowych wypadków, 6 razy wy-
jeżdżano do kolizji, 60 razy wyjeżdżano do innych zagrożeń, było też jedno 
zgłoszenie fałszywe, dwa razy zabezpieczano: koncert na tuchowskim rynku 
oraz uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej na ratuszu. Był też gaszony 
jeden pożar (15 III) w Jamnej, poza terenem gminy.

Jednostka Operacyjno-Techniczna składa się z 31 ratowników, w akcjach 
brało udział 27 członków tej jednostki, byli to: Tomasz Bakuliński, Sebastian 
Bakuliński, Maciej Boratyński, Łukasz Giemza, Sławomir Gut, Łukasz Gut, 
Andrzej Moździerz, Jacek Różycki, Piotr Wójcik, Łukasz Tabiś, Jarosław Ta-
biś, Grzegorz Wąs, Łukasz Wąs, Włodzimierz Wąs, Tomasz Podrazik, Da-
riusz Janas, Mirosław Banaś, Piotr Ryndak, Paweł Piątek, Monika Sandecka, 
Marek Wąs, Adam Wąs, Wojciech Wąs, Piotr Hadas, Jacek Oleksowicz, Woj-
ciech Gąsior, Michał Sosnowski.

Stan wyszkolenia podobny był do roku poprzedniego. Dodatkowo prze-
szkolono: 5 druhów w  zakresie szkolenia podstawowego cz. I, 3 druhów 
w  zakresie obsługi samochodu z  drabiną mechaniczną, 1 druh przeszedł 
szkolenie dla komendantów formacji obrony cywilnej z  działań przeciw-
powodziowych. W  ramach szkoleń miejscowych przeprowadzono szereg 
pogadanek z  dziećmi m.in. w  przedszkolu u  sióstr Józefitek w  Tuchowie, 
z dziećmi szkolnymi w: Tuchowie, Trzemesnej, Buchcicach. Przeprowadzo-
no ćwiczenia na terenie Osiedla Centrum i w innych miejscach publicznych 
w Tuchowie. Strażacy uczestniczyli w obchodach XV Tuchowskiej Majówki 
dla Matki. Jak co roku brali też udział w wielu uroczystościach kościelnych 
oraz uroczystościach świeckich w dniach: 3. (święto państwowe) i 4. (święto 
strażackie) maja.

Wyposażenie jednostki w sprzęt nie uległo zasadniczej zmianie, uzupeł-
niono drobny sprzęt ulegający szybkiemu zużyciu, dokupiono też: 16 ubrań 
treningowych dla MDP (dresów), 35 metrowy wąż W 52 (1 szt.), 4 linki stra-
żackie 30-metrowe, 4 butle do aparatów powietrznych Auer itp.
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Dochody jednostki w roku 2011 zamknęły się kwotą 91 906,31 zł, z cze-
go wydano 78 327,33 zł. Do najważniejszych wydatków należy zaliczyć zaku-
pienie sprzętu i umundurowania strażackiego, remonty, koszty administra-
cyjne.

ROK 2012
Stan organizacyjny jednostki OSP w roku 2012 przedstawiał się nastę-

pująco: 70 członków zwyczajnych, 10 członków honorowych, 27 członków 
MDP, w  tym 8 dziewcząt. Zarząd wykreślił jednego z  członków na podst. 
§15 pkt 3 oraz §27 pkt 8 statutu.

Zarząd pracował w składzie siedmioosobowym jak w roku 2011, podjął 
5 uchwał, które zostały zrealizowane.

W działalności ratowniczo-gaśniczej zanotowano 88 wyjazdów, w tym 
jeden do Rzepiennika Strzyżewskiego, z  tego 40 to wyjazdy do pożarów. 
Wśród 48 miejscowych zagrożeń, 16 to zdarzenia drogowe, 10 to usuwanie 
gniazd niebezpiecznych owadów, 3 razy straż pomagała policji w poszukiwa-
niu osób zaginionych. 

Najpoważniejsze interwencje w roku 2012 to: 21/22 stycznia w Siedliskach 
pożar budynku mieszkalnego, w którym zginęły dwie osoby i 25 lutego – pod-
topienie ujęcia wody w  Lubaszowej (akcja trwała ponad 8 godzin). W  tym 
roku w akcjach wyróżnili się druhowie:

1. Sebastian Bakuliński, 
2. Tomasz Bakuliński, 
3. Maciej Boratyński, 
4. Wojciech Gąsior,
5. Łukasz Giemza, 
6. Łukasz Gut, 
7. Sławomir Gut,
8. Piotr Hadas, 
9. Dariusz Janas, 
10. Andrzej Moździerz,
11. Jacek Oleksowicz,
12. Paweł Piątek,

13. Tomasz Podrazik,
14. Jacek Różycki,
15. Monika Sandecka, 
16. Michał Sosnowski,
17. Jarosław Tabiś,
18. Łukasz Tabiś, 
19. Adam Wąs,
20. Grzegorz Wąs,
21. Łukasz Wąs, 
22. Włodzimierz Wąs,
23. Wojciech Wąs.
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Wyposażenie jednostki w sprzęt nie uległo zasadniczej zmianie, uzupeł-
niono drobny sprzęt ulegający szybkiemu zużyciu, typu: buty, pasy bojowe, 
standardowy zestaw ratownictwa medycznego OSP, klucze, kanistry, prą-
downicę RamboJet 25, szpadle, szekle, kulę kominową, łańcuch gospodarczy 
15 m, 5 mundurów wyjściowych (2 męskie, 3 damskie).

Dochody jednostki w roku 2012 wynosiły 90 352,22 zł. Natomiast wy-
datki zamyka kwota 102 762,14 zł. Do najważniejszych wydatków należy 
zaliczyć zakupienie sprzętu i umundurowania strażackiego, remonty, koszty 
administracyjne. 

Wyszkolenie w  naszej jednostce zasadniczo nie zmieniło się. Swoje 
kwalifikacje uzupełniało 2 strażaków w  zakresie szkolenia podstawowego 
cz.  I  oraz dwóch w  zakresie cz. II. Ponadto 5 strażaków doskonaliło swo-
je umiejętności w zakresie ratownictwa technicznego, 7 w zakresie działań 
przeciwpowodziowych, 1 w  zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej 
pomocy, 1 przeszedł szkolenie dowódców, 5 ćwiczyło w trenażerze pożaro-
wym.

Do ciekawych wydarzeń należy zaliczyć zdobycie 26 sierpnia tego roku 
na zawodach sportowo-pożarniczych II miejsca przez seniorów (drużyny 
męskiej). Te Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze odbyły się w Burzynie. 
II miejsce na tych zawodach w swej grupie zdobyli też nasi chłopcy z MDP. 

W  roku 2012 jednostka OSP Tuchów otrzymała od kapituły „Mela-
niusza” prestiżowe wyróżnienie za zasługi dla miasta i gminy Tuchów. Jest 
nim przyznawana corocznie od 2006 roku statuetka „Melaniusza” zgodnie 
z Uchwałą NR XLVIII/391/2006 Rady Miejskiej w Tuchowie z 30 sierpnia 
2006 roku. 

Propozycję uhonorowania naszej straży przedłożył Kapitule sam prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie, mgr Ryszard Wrona, który umoty-
wował zasługi OSP w sposób następujący: 
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Kapituła „Melaniusza”
Ochotnicza Straż Pożarna – uzasadnienie 

Jak wszyscy wiemy Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) w Tuchowie została 
zorganizowana już 24 września 1883 roku. Potrzeba organizacji straży poja-
wiała się wcześniej kilkakrotnie, po każdym większym pożarze miasta. Osta-
tecznie inspiratorem tego  działania był Antoni Foltyński – aptekarz, który był 
równocześnie we władzach miasta. On też został pierwszym prezesem OSP 
w Tuchowie.

W przyszłym roku tuchowska OSP będzie obchodzić jubileusz 130 - lecia 
swego istnienia i realizacji zadań mających na celu niesienie coraz szerszej po-
mocy. Jak sama nazwa mówi, była i nadal jest to organizacja ochotnicza, dzia-
łająca dla dobra miasta i jego obywateli. Z dokumentów i ogólnie dostępnych 
publikacji wynika, że wielu mieszkańców zawdzięcza jej życie, majątek i to nie 
tylko w samym mieście, ale również w pobliskich miejscowościach. Jest to or-
ganizacja pożytku społecznego, która ratuje ludzi i ich dobytek przed ogniem 
i  w  czasie powodzi, praktycznie udziela pomocy we wszystkich zdarzeniach 
wymagających ochrony zdrowia, życia i mienia. Dzięki odpowiedniemu wy-
szkoleniu i wyposażeniu jest to jedyna współcześnie organizacja, której człon-
kowie zjawiają się najszybciej w chwili i miejscu powstania zagrożenia i potra-
fią być najbardziej skuteczni. 

Ostatnio do wszystkich wymienionych zagrożeń życia zgodnie z  ustawą 
o ratownictwie doszło też udzielanie pierwszej pomocy w zakresie ratownic-
twa medycznego. Warto wspomnieć, że dawniej rolę tę spełniały OSP-owskie 
samarytanki, czyli druhny przeszkolone w zakresie medycznym, wyjeżdżające 
do pożarów lub innych zagrożeń. 

O tym, że pożary atakowały też mieszkańców Tuchowa świadczą zapiski 
w kronikach, między innymi: oprócz pożarów indywidualnych zabudowań był 
dwukrotny pożar ratusza, ostatni w 1993 r., pożar w kościele NNMP w roku 
1966, pożar zabudowań gospodarczych na plebanii kościoła Św. Jakuba St. Ap. 
1992 r. itp. Oprócz tego strażacy ruszali na pomoc w każdą powódź, nie zapo-
minając o skali wysiłku w czasie wielkiej ostatniej powodzi w roku 2010.

Warto tu przypomnieć, że olbrzymia część wszystkich akcji to było dzia-
łanie społeczne, gdyż do czasów ustawy o ratownictwie (1995 r.) strażacy nie 
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otrzymywali żadnych ekwiwalentów, a nawet nie  wszyscy byli ubezpieczeni od 
wypadków, czyli podejmowali wielkie ryzyko. Nie można zapominać o tym, że 
lokalna OSP uświetnia różne uroczystości patriotyczne, religijne i kulturalne 
w naszym mieście.

Znakomita  większość mieszkańców naszego grodu w rozmowach prywat-
nych podkreśla zaangażowanie członków OSP w Tuchowie, podziwia jej człon-
ków – mówiąc- jak im się w dzisiejszych czasach nawet chce w dzień i w nocy 
jechać na ratunek, kiedy mogliby posiedzieć sobie bezpiecznie, spędzając czas 
z rodziną. Nadszedł już czas, aby docenić chęć niesienia pomocy bliźniemu za 
darmo, bezinteresowność, podejmowanie prac społecznych dla dobra i wzbo-
gacenia naszej jednostki OSP. W czasie ostatniej powodzi również wielu stra-
żaków z drużyn młodzieżowych niosło społecznie pomoc poszkodowanym, nie 
tylko śpiesząc z posiłkami, ale też przy usuwaniu zanieczyszczeń z mieszkań.

Sądzę, że nie będę odosobniony stawiając propozycję przyznania statuetki 
„Melaniusza” tej ze wszelkich miar zasłużonej dla naszego miasta najstarszej 
organizacji, działającej społecznie i wychowującej strażaków z wielopokolenio-
wych rodzin, w których już czwarte pokolenie występuje jako brać strażacka. 
I mimo, że w obecnych czasach bezinteresowne działanie na korzyść bliźniego 
nie jest uznawane za wartość ponadczasową, to zgodnie z podstawowymi nor-
mami moralnymi winniśmy to docenić i uhonorować proponowanym wyróż-
nieniem.

Warto dodać, że nasza OSP posiada wielką liczbę indywidualnych medali 
za wzorową postawę druhen i druhów wraz z Medalem Honorowym im. Bo-
lesława Chomicza przyznanych przez władze samorządowe różnych szczebli 
oraz Zarząd Główny OSP RP. 
 

Ryszard Wrona



— 93 — 

 Powstanie i rozwój OSP w Tuchowie  w latach 1883-2013

1. BORATYŃSKA URSZULA
2. DRABIK TADEUSZ
3. DUDEK KAZIMIERZ
4. GĄSIOR STEFAN
5. GUT ANDRZEJ
6. HAŁUN STANISŁAW
7. KNAPIK STANISŁAW

8. KOWALIK ALEKSANDER
9. KRAS MAKSYMILIAN
10. KRAS MARIAN
11. SIWAK ANDRZEJ
12. SMOŁUCHA WŁADYSŁAW
13. ŚWIDERSKI STANISŁAW

LISTA CZŁONKÓW HONOROWYCH OSP W TUCHOWIE  
stan na dzień 2 marca 2013 roku

LISTA CZŁONKÓW MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ  
OSP W TUCHOWIE  

stan na dzień 2 marca 2013 roku

1. AUGUSTYN JAKUB
2. AUGUSTYN ARKADIUSZ
3. BARTKIEWICZ BEATA
4. BATOR BARTOSZ
5. CHRZANOWSKI KAMIL
6. CHUDY WOJCIECH
7. CHUDY ALEKSANDRA
8. CIEMIĘGA PATRYCJA
9. DUNAJ DOMINIK
10. GĄSIOR KINGA
11. GÓROWSKI ARTUR
12. HADAS KONRAD
13. HADAS KRYSTIAN
14. HUDYKA CEZARY

15. IGIELSKA MAŁGORZATA
16. JANAS BARTŁOMIEJ
17. KITA DANIEL
18. KŁAK IZABELA
19. KOŚ GABRIELA
20. KRAS ADRIAN
21. KWAŚNY DOMINIK
22. NAWROCKI TOMASZ
23. SANDECKA KAROLINA
24. WĄS ANNA
25. WĄS DOMINIK
26. WĄS JAKUB
27. WĄS MATEUSZ
28. WÓJCIK MICHAŁ 

Stan jednostki OSP w roku 2013 przedstawia się następująco:

LISTA CZŁONKÓW JEDNOSTKI OPERACYJNO-TECHNICZNEJ  
OSP W TUCHOWIE  

stan na dzień 2 marca 2013 roku

1. BAKULIŃSKI SEBASTIAN
2. BAKULINSKI TOMASZ
3. BANAŚ MIROSŁAW
4. BORATYŃSKI MACIEJ
5. DRABIK ERIK

6. DUNAJ MARIUSZ
7. GĄSIOR WOJCIECH
8. GIEMZA ŁUKASZ
9. GUT ŁUKASZ
10. GUT SŁAWOMIR
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11. HADAS PIOTR
12. JANAS DARIUSZ
13. JANUSZ MARIUSZ
14. KUKUŁKA PAULINA
15. MOŹDZIERZ ANDRZEJ
16. OLEKSOWICZ JACEK
17. PIĄTEK PAWEŁ
18. PODRAZIK TOMASZ
19. RÓŻYCKI JACEK
20. SAJDAK WIKTOR

21. SANDECKA MONIKA
22. SOSNOWSKI MICHAŁ
23. TABIŚ JAROSŁAW
24. TABIŚ ŁUKASZ
25. WĄS ADAM
26. WĄS GRZEGORZ
27. WĄS ŁUKASZ
28. WĄS WŁODZIMIERZ
29. WĄS WOJCIECH
30. WÓJCIK PIOTR

LISTA KOBIET OSP W TUCHOWIE  
stan na dzień 2 marca 2013 roku

1. BAKULIŃSKA MAŁGORZATA
2. BANAŚ MARIA
3. BARTKIEWICZ BEATA
4. BORATYŃSKA BOGUSŁAWA
5. BORATYŃSKA URSZULA
6. CHUDY ALEKSANDRA
7. CIEMIĘGA PATRYCJA
8. DUNAJ DOROTA
9. GĄSIOR KINGA
10. GOGOLA JADWIGA
11. HUDYKA BARBARA
12. IGIELSKA MAŁGORZATA

13. KŁAK IZABELA
14. KOŚ GABRIELA
15. KOWALSKA MARIA
16. KOWALSKA WIOLETTA
17. KUKUŁKA PAULINA
18. MIKRUT MARIA
19. RÓŻYCKA JADWIGA
20. SAJDAK JOANNA
21. SANDECKA KAROLINA
22. SANDECKA MONIKA
23. WĄS AGNIESZKA
24. WĄS ANNA

LISTA CZŁONKÓW OSP W TUCHOWIE  
stan na dzień 2 marca 2013 roku

1. AUGUSTYN ARKADIUSZ
2. AUGUSTYN JAKUB
3. BAJOREK STANISŁAW
4. BAKULIŃSKA MAŁGORZATA
5. BAKULIŃSKI SEBASTIAN
6. BAKULIŃSKI TOMASZ
7. BANAŚ MARIA
8. BANAŚ MIROSŁAW
9. BARTKIEWICZ BEATA
10. BATOR BARTOSZ
11. BORATYŃSKA BOGUSŁAWA
12. BORATYŃSKA URSZULA
13. BORAT YŃSKI MACIEJ
14. CHRZANOWSKI KAMIL
15. CHRZĄSZCZ JÓZEF

16. CHUDY ALEKSANDRA
17. CHUDY WOJCIECH
18. CIEMIĘGA PATRYCJA
19. DRABIK ERIK
20. DRABIK TADEUSZ
21. DUDEK KAZIMIERZ
22. DUNAJ DOMINIK
23. DUNAJ DOROTA
24. DUNAJ MARIUSZ
25. DUNAJ ZBIGNIEW
26. GĄSIOR KINGA
27. GĄSIOR STEFAN
28. GĄSIOR WOJCIECH
29. GIEMZA ŁUKASZ
30. GOGOLA JADWIGA
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31. GOGOLA PAWEŁ
32. GÓROWSKI ARTUR
33. GUT ANDRZEJ
34. GUT ŁUKASZ
35. GUT SŁAWOMIR
36. HADAS KONRAD
37. HADAS KRYSTIAN
38. HADAS PIOTR
39. HAŁUN STANISŁAW
40. HUDYKA BARBARA
41. HUDYKA CEZARY
42. IGIELSKA MAŁGORZATA
43. JANAS BARTŁOMIEJ
44. JANAS DARIUSZ
45. JANTOŃ ANDRZEJ
46. JANUSZ MARIUSZ
47. KITA DANIEL
48. KLUZEK MATEUSZ
49. KŁAK IZABELA
50. KNAPIK STANISŁAW
51. KOŚ GABRIELA
52. KOWALIK ALEKSANDER
53. KOWALSKA MARIA
54. KOWALSKA WIOLETTA
55. KRAS ADRIAN
56. KRAS MAKSYMILIAN
57. KRAS MARIAN
58. KUKUŁKA PAULINA
59. KWAŚNY DOMINIK
60. MANIAK ADAM
61. MIKRUT MARIA
62. MOŹDZIERZ ANDRZEJ
63. NAWROCKI TOMASZ
64. NIEMIEC PIOTR
65. OLEKSOWICZ JACEK
66. PIĄTEK PAWEŁ
67. PODRAZIK GRZEGORZ
68. PODRAZIK TOMASZ

69. PORĘBA PIOTR
70. RÓŻYCKI JACEK
71. RÓŻYCKA JADWIGA
72. RYNDAK BOGUSŁAW
73. RYNDAK PIOTR
74. SAJDAK JOANNA
75. SAJDAK WIKTOR
76. SANDECKA KAROLINA
77. SANDECKA MONIKA
78. SIWAK ANDRZEJ
79. SŁOWIK ANDRZEJ
80. SMOŁUCHA WŁADYSŁAW
81. SOSNOWSKI MICHAŁ
82. SUCHAN PAWEŁ
83. STAŃCZYK PIOTR
84. SWIDERSKI STANISŁAW
85. TABIŚ JAROSŁAW
86. TABIŚ ŁUKASZ
87. WANTUCH JÓZEF
88. WANTUCH MICHAŁ
89. WĄS ADAM
90. WĄS AGNIESZKA
91. WĄS ANNA
92. WĄS ARTUR
93. WĄS BOGUSŁAW
94. WĄS DOMINIK
95. WĄS GRZEGORZ
96. WĄS JAKUB
97. WĄS ŁUKASZ
98. WĄS MARCIN
99. WĄS MAREK
100. WĄS MATEUSZ
101. WĄS WŁODZIMIERZ
102. WĄS WOJCIECH
103. WITEK ANDRZEJ
104. WOJTAS JÓZEF (FRANCISZEK)
105. WÓJCIK MICHAŁ
106. WÓJCIK PIOTR

Listy opracowali: 
dh. Monika Sandecka, dh Łukasz Giemza

22. Listy członków OSP w Tuchowie – stan na dzień 2 marca 2013 r.
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Próba syntetycznego spojrzenia na Zarządy OSP Tuchów  
od 1967 roku do 2011.

1967
1. Dudek Czesław  – wiceprezes
2. Dudek Kazimierz – prezes
3. Dutka Jan  – czł.
4. Gąsior Sefan – komendant
5. Kwiek Stanisław  – sekretarz
6. Piątek Józef  – instruktor
Komitet Budowy Remizy 1967 rok:
1. Dudek Kazimierz
2. Dutka Jan 
3. Grzanka Wojciech
4. Piątek Józef
5. Śliwa Kazimierz

1968
1. Broda Janina  – skarbnik
2. Dudek Kazimierz  – prezes
3. Dutka Jan  – czł.
4. Gąsior Sefan – z-ca komendanta
5. Grzanka Wojciech  – sekretarz
6. Piątek Józef  – instruktor
7. Wiśniewski Zygmunt – wiceprezes
8. Wojtas Józef  – komendant

1972
1. Bieracki Stefan  jw.
2. Boratyński Władysław jw.
3. Broda Janina  –  skarbnik
4. Drabik Tadeusz  jw.
5. Gut Andrzej  brak funkcji
6. Knapik Stanisław  – prezes I
7. Piątek Józef  – prezes II

1973
1. Bieracki Stefan  – czł. 
2. Denesenko  – sekretarz
3. Dębosz Mieczysław  – czł.
4. Drabik Tadeusz  – czł.
5. Gut Andrzej – naczelnik
6. Knapik Stanisław  – czł.
7. Piątek Józef  – prezes 

1974
1. Bieracki Stefan  – czł. 
2. Boratyński Władysław – czł.
3. Dębosz Mieczysław  – czł.
4. Gut Andrzej – naczelnik
5. Piątek Józef  – prezes 
6. Wiśniewski Zygmunt – wiceprezes

1976
1. Drabik Tadeusz  – czł.
2. Piątek Józef  – prezes 
3. Polak Ryszard  – sekretarz
4. Siwak Andrzej  – czł.
5. Suchan Stefan  – naczelnik

1978
1. Boratyński Władyslaw  – czł.
2. Drabik Tadeusz  – gospodarz
3. Dudek Czesław  – wiceprezes
4. Gasior Stefan  – czł.
5. Gut Andrzej – czł.
6. Piątek Józef  – prezes 
7. Polak Ryszard  – sekretarz
8. Siwak Andrzej  – czł.
9. Suchan Stefan  – naczelnik
10. Świderski Stanisław  – czł.

1979
1. Boratyński Władyslaw  – czł.
2. Drabik Tadeusz  – gospodarz
3. Dudek Czesław  – wiceprezes
4. Gądek Maria  – skarbnik
5. Gąsior Stefan  – zastępca 
6. Gut Andrzej – czł.
7. Piątek Józef  – prezes 
8. Polak Ryszard  – sekretarz
9. Siwak Andrzej  – czł.
10. Suchan Stefan  – naczelnik
11. Świderski Stanisław  – czł.
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1982
1. Banaś Maria  – czł.
2. Dębosz Mieczysław – czł.
3. Drabik Tadeusz  – czł.
4. Gądek Maria  – skarbnik
5. Gąsior Stefan  – czł.
6. Gut Andrzej – czł.
7. Piątek Józef  – prezes 
8. Polak Ryszard  – sekretarz
9. Suchan Stefan  – naczelnik
10. Świderski Stanisław  – z-ca naczelnika
11. Wąs Marek  – wiceprezes

1986
1. Bajorek Barbara  – czł.
2. Banaś Maria  – czł.
3. Czekaj Antoni  – czł.
4. Drabik Tadeusz  – gospodarz
5. Gądek Maria  – skarbnik
6. Gut Andrzej – czł.
7. Polak Ryszard  – sekretarz
8. Suchan Stefan  – prezes od  

    2.02.1985
9. Świderski Stanisław – z-ca naczelnika
10. Wąs Marek  – wiceprezes,  

    naczelnik

1987
1. Bajorek Barbara  – czł.
2. Banaś Maria  – czł.
3. Czekaj Antoni  – czł.
4. Drabik Tadeusz  – gospodarz
5. Gut Andrzej – czł.
6. Polak Ryszard  – sekretarz
7. Suchan Irena  – skarbnik
8. Suchan Stefan  – prezes 
9. Świderski Stanisław – z-ca naczelnika
10. Wąs Marek  – wiceprezes,  

    naczelnik

1988
1. Bakuliński Tadeusz- – z-ca naczelnika
2. Drabik Tadeusz  – gospodarz
3. Gąsior Stefan  – czł.
4. Knapik Stanisław  – naczelnik
5. Mirek Maria  – skarbnik
6. Siwak Andrzej  – wiceprezes
7. Słowik Andrzej  – czł.

8. Suchan Stefan  – prezes 
9. Wąs Włodzimierz  – czł. 
10. Wąs Wojciech  – sekretarz

1993
1. Boratyński Władysław  – czł. Kom. Rew.
2. Drabik Tadeusz  – gospodarz
3. Dunaj Zbigniew  – wiceprezes
4. Gasior Stefan  – kronikarz
5. Knapik Stanisław  – czł. Kom. Rew.
6. Kras Marian  – przewodn.  

    Kom. Rew.
7. Siwak Andrzej  – prezes
8. Słowik Andrzej  – sekretarz
9. Wąs Marek  – czł.
10. Wąs Włodzimierz  – z-ca naczelnika
11. Wójcik Piotr  – naczelnik

2003
1. Dunaj Zbigniew  – wiceprezes
2. Gąsior Stefan  – czł. Kom. Rew.
3. Gogola Jadwiga  – sekretarz
4. Gut Andrzej – czł.
5. Knapik Stanisław  – kronikarz
6. Kowalska Maria  – skarbnik
7. Kras Marian  – przewodn.  

    Kom. Rew.
8. Moździerz Andrzej  – opiekun MDP
9. Siwak Andrzej  – prezes
10. Wąs Grzegorz  – gospodarz
11. Wąs Włodzimierz  – z-ca naczelnika
12. Wójcik Piotr  – naczelnik

2010
1. Dunaj Zbigniew – wiceprezes 
2. Hudyka Barbara  – sekretarz
3. Janas Dariusz – gospodarz
4. Janusz Mariusz – naczelnik
5. Kowalska Maria – skarbnik
6. Różycka Jadwiga – czł. Zarządu
7. Siwak Andrzej  – prezes



— 103 — 

 Powstanie i rozwój OSP w Tuchowie  w latach 1883-2013

Komisja Rewizyjna w latach 1962-2011: 

1962 - 1989  - Sobyra Wojciech
1962 - 1973  - Wiśniowski  Bronisław
1962 - 1964  - Smołucha Władysław
1964 - 1986  - Wojciechowski Piotr
1973 - 1980  - Dutka Jan
1981 - 2005  - Kras Marian
1988 - 1994  - Boratyński Władysław
1991 - 1995  - Knapik Stanisław
1995 - 2005  - Gąsior Stefan
1996 - 2005 - Gut Andrzej
2006 - nadal  - Oleksowicz Jacek
2006 - 2010 - Wąs Włodzimierz
2006 - 2010 - Moździerz Andrzej
2011 - nadal  - Boratyński Maciej
2011 - nadal  - Janas Dariusz

Materiał zebrała:
dh. Agnieszka Wąs

B. Ratowanie figury św. Floriana
Rzeźba św. Floriana należy w Tuchowie do grupy najstarszych za bytków 

kultury i  jest spuścizną po panowaniu benedyktynów tynieckich. Ostatni 
w Tuchowie opat benedyktynów Florian Amand Janowski, później szy biskup 
tarnowski, sprawując w XVIII wieku funkcję mecenasa sztuki w Tuchowie, 
ufundował miastu rzeźbę swego świętego imiennika. Wykonał ją miejscowy 
artysta samouk - Osika, z piaskowca, na postumencie opa trzonym herbem 
biskupa Janowskiego i z datą AD 1781.

Rzeźba ta ma wymiary 180x80x50 cm, przedstawia postać stojącą w kon-
trapoście, wspartą na lewej nodze, prawą ma uchyloną do tyłu, przysła nia 
symboliczny domek z dwuspadowym dachem. Święty Florian w lewej dło-
ni wzniesionej na wysokości barku trzyma sztandar, na którym się wspiera, 
w prawej ręce trzyma naczynie (konewkę), z której wypływa strumień wody 
gaszący płonący domek. Postać świętego odziana jest w zbroję rycerską, na 
nią narzucony jest płaszcz książęcy. Nogi obute w ciżmy, na głowie szy szak 
z piórami. Na odwrocie monolityczna bryła podkreślona jest jedynie lekko 
fałdami draperii i płaszcza. Rzeźba św. Floriana usytuowana jest na polichro-
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mowanym cokole. Cokół ma formę pionowego prostopadłościanu. Strona 
licowa zdobiona jest wypukło rzeźbionym emblematem z atrybutami bisku-
pimi: tiara, pastorał oraz sznurami biskupimi i kapeluszem1.

Ta zabytkowa figura została nieopatrznie w połowie lat 70. naszego stu-
lecia pomalowana wielowarstwowo farbą olejną na kolorowo.  

Ten zabieg, zamknąwszy dostęp powietrza do piaskowca, przyśpieszył 
jego kruszenie, kamień zaczął się sypać. W ekspertyzie zapisano, że kamień 
(rzeźby) wykazuje na znacznych powierzchniach spudrowanie i  osypuje się. 
Na prawie całej powierzchni cokołu występują rozwarstwienia i odparzenia. 
W rzeźbie występują większe ubytki formy.

 Toteż prezes straży, Józef Piątek, postanowił prosić władze o  re mont 
pomnika. Problem był w tym, że władze były ateistyczne, a figura przedsta-
wiała świętego i to jednego z najstarszych w katolickim kościele. Józef Pią-
tek, mimo przynależności do ateistycznej organizacji, postanowił ratować 
rzeźbę świętego patrona strażaków. Przeforsował sprawę na po siedzeniu 
Rady Miejskiej, załatwił w PP. Pracowni Konserwacji Zabytków - Pracownia 
Konserwacji Kamienia - Oddział Kraków konserwację figury. Prace trwały 
od 30 października 1979 do 30 maja 1980 roku. Ogólny ich koszt wyniósł 
247 761 zł, co stanowiło wówczas znaczną kwotę wśród wy datków miejskich. 
Trzeba tu podkreślić dużą determinację i odwagę Józefa Piątka, który mimo 
wielkich przeciwności, niesprzyjających okoliczności ideologicznych zdobył 
się na odważne reprezentowanie wartości kultural nych swego miasteczka 
i doprowadził do pomyślnego zakończenia rozpo czętych prac.

Myślę, że w związku z tymi wydarzeniami warto przypomnieć kilka fak-
tów o świętym Florianie, świadczących, że w okresie panującego ateizmu nie 
był on mile widziany. Otóż święty Florian z Lorch był głównym przywód-
cą wojsk na terenie prowincji rzymskiej Novicum Ripense w IV wieku, na 
terenie dzisiejszej Austrii, nad rzeką Amizą. Zginął śmiercią męczeńską 
przez utopienie z kamieniem u szyi za wiarę chrześcijańską na mocy edyktu 
wydanego w 303 roku przez ówczesnych cesarzy rzymskich: Maksy miliana 
i Dioklecjana. Po śmierci miejsce pochówku Floriana z Lorch zasłynęło cu-
dami. Ku jego czci wybudowano tam kościół, a  miejscowość nazwano od 
jego imienia St. Florian. W  XII wieku sprowadzono do Krako wa relikwię 
św. Floriana (u nas nazywano go Tworzyjanem) i umieszczono w kościele na 
Kleparzu (było to ramię męczennika). Papież Lucjusz III uro czyście ogło-

1 Przedsiębiorstwo Państwowe, Pracownie Konserwacji Zabytków, Pracownia Konserwacji Kamie-
nia, str. 1-19, Kraków.
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Figura św. Floriana z 1781 r. z rynku w Tucho-
wie. Widok ogólny od przodu. Stan przed konser-

wacją (2010 r.). Fot. T. Dziurawiec

Figura św. Floriana z 1781 r. z rynku w Tucho-
wie. Stan po konserwacji (2011 r.).  

Fot. Ł. Giemza

25. Fotografie figury św. Floriana przed (1979 r.) i po renowacji (1980 r.)
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sił go patronem Polski. W okresie niepokojów wojennych wzy wano pomo-
cy św. Floriana, a że z wojną łączy się pożoga, więc wzywano jego pomocy 
i  w  wypadku pożarów. Tym sposobem św. Florian został pa tronem wojny 
i  ognia, a  ponieważ poniósł śmierć męczeńską przez utopie nie, wzywano 
także jego pomocy podczas powodzi. Wkrótce święty ten zyskał sobie wielką 
popularność w Polsce.

Patronat św. Floriana nad ogniem datuje się od VIII wieku, a w sztuce 
pojawił się dopiero w drugiej połowie XV wieku. Kult św. Floriana wzrósł 
niebywale po wielkim pożarze Krakowa w roku 1528, kiedy to z tegoż po żaru 
cudem ocalała przyległa do kościoła część Kleparza. Nic więc dziwnego, że 
opat Janowski, późniejszy biskup tarnowski, zafundował swoim podopiecz-
nym takiego wypróbowanego w ciężkiej potrzebie opie kuna.

Przez 8 miesięcy figura św. Floriana przebywała w krakowskiej Pracow-
ni Konserwacji Kamienia, po czym odnowiona powróciła na swe miejsce 
30 maja 1980 roku.

Od tego czasu św. Florian stoi na rynku w Tuchowie. Został ogrodzo-
ny i zabezpieczony przed zgubnym wpływem czynników atmosfe rycznych. 
Strażacy tuchowscy mają swego patrona, o którym mogą z dumą powiedzieć, 
że uratowali go od zniszczenia w  okresie bardzo trudnym. Św. Florian to 
wzorzec osobowy godny naśladowania, podkreślający wierność ideałom 
nawet za cenę męczeńskiej śmierci. To najwyższy, trudno osiągal ny wymiar 
ludzkiego postępowania. Tuchowianie mogą z tego wzorca czerpać - oby jak 
najpełniej - z korzyścią dla siebie i bliźnich.

Kolejną renowację tuchowskiego św. Floriana przeprowadzono w latach 
2010/2011. Dokonał tego mgr Tomasz Dziurawiec, Konserwator Dzieł Sztu-
ki z Rzeszowa. Umowę o dzieło podpisano 13 IX 2010 roku – prace zostały 
ukończone 12 VII 2011 roku. Renowację przeprowadzono na miejscu w Tu-
chowie, bez demontażu. Ekspertyzę zrobiło dwóch konserwatorów: mgr To-
masz Dziurawiec i Lubosz Karwat. Przedstawili kosztorysy, konkurencyjną 
cenę ustalił Tomasz Dziurawiec. Obaj podobnie zaplanowali czynności kon-
serwacyjne i zakres robót przy figurze św. Floriana. Zgodę na renowację wy-
dał w imieniu Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora  przedstawiciel 
ww. Delegatury w Tarnowie. Prace konserwacyjne polegały na podklejaniu 
żywicą epoksydową wszelkich pęknięć, pęcherzy, rozwarstwień, impregnacji 
wzmacniającej kamień preparatem firmy Remmers, uzupełnianiu ubytków 
kamienia, wzmacnianiu rzeźby żywicą krzemoorganiczną itp. 
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C. Działalność patriotyczno-rocznicowa
Od początku swego istnienia tuchowska straż pożarna zajmowała się wy-

chowaniem młodych obywateli miasta na dobrych patriotów. Jak wcześniej 
wspomniano, prace te rozpoczął kapitan wojsk polskich, Michał Roztwosu-
ski, dowódca straży cechowej w  XIX wieku, przygotowujący późniejszych 
uczestników powstań narodowych (Listopadowego, Wiosny Ludów, Stycz-
niowego). I tak w Powstaniu Listopadowym z tuchowskiej straży brali udział: 

 – Stanisław Krogulski - służył w słynnym Czwartym Pułku Piechoty,
 – Jan Wincenty Mazurkiewicz - późniejszy działacz rewolucyjny i nie-

podległościowy, szwagier Ludwika Mierosławskiego,
 – Stanisław Węgrzyn - poległ w Olszynce Grochowskiej,
 – Józef Krogulski - poległ pod Ostrołęką,
 – Stanisław Ożogowicz - poległ w czasie powstania,
 – Piotr Gawroński - zmarł na emigracji.

Kilku innych strażaków brało udział w Powstaniu Styczniowym, przy-
nosząc chlubę miasteczku. Duże zasługi położyli członkowie tego oddzia-
łu w roku 1855, kiedy w mieście i okolicy szalała cholera, która pochłonęła 
800 ofiar, przez co liczba mieszkańców Tuchowa obniżyła się o jedną trze-
cią. Członkowie oddziału o charakterze strażackim wywozili ciała zmarłych 
na cmentarz, tzw. choleryczny, poza miasto. Ciekawostką jest fakt, że żaden 
z grzebiących zmarłych nie zapadł na tę chorobę.

Działalność patriotyczna nie zamierała przez całe 130 lat istnienia OSP. 
Przeglądając dokumenty pisane, zdjęcia pamiątkowe, czy też rozmawiając ze 
starszymi strażakami, można ustalić, że tematyka patriotyczna zawsze była 
jedną z ważniejszych na szkoleniach i spotkaniach. Toteż nie należy się dzi-
wić, że strażacy zawsze akcentowali swe istnienie z okazji rocznic na rodowych 
i państwowych. Przez wiele lat obchodzono uroczyście rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 maja, Powstania Listopadowego, Styczniowego i  zwycięstwa 
pod Grunwaldem, Święto Odzyskania Niepodległości w dniu 11 listopada, 
rocznicę „cudu nad Wisłą” w dniu 15 sierpnia, 1000- lecia Państwa Polskiego 
itp. Szczególną czcią otaczano rocznicę bitwy Legionów pod Łowczówkiem 
(22 – 25 XII), kiedy to organizowano uroczyste msze święte z okolicznościo-
wymi kazaniami, wygłaszanymi przez najlepszych miejscowych kaznodzie-
jów, jak np.ks. dziekana Maciejowskiego, ks. Stanisława Dutkiewicza (Stani-
sław Derus – Miasto i Gmina do roku 1946, s. 107). Po mszy udawano się na 
plac przed „Sokołem”, gdzie płomienne przemówienia wygłaszali wyróżnia-
jący się strażacy, członkowie wspierający i legioniści (dr Machowski – lekarz, 
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Jan Krogulski - burmistrz, komendant OSP – Franciszek Stec, działacz PPS 
Zygmunt Piotrowski, Roman Szymański – mąż Wandy Wasilewskiej i inni).

Była to okazja, obok świąt kościelnych, aby pokazać się przed swymi naj-
bliższymi w paradnych mundurach, w marszowym szyku zwartym, z własną 
orkiestrą dętą. Robiło to wrażenie na pozostałych mieszkańcach (zwłaszcza 
mieszkankach), zjednując sympatię dla straży i otwierając dostęp do kiesy 
zamożniejszych mieszczan i mieszczanek. Wy korzystując tę okazję, organi-
zowano w przeszłości uliczne kwesty na po trzeby straży, zbiórki na listy, licz-
ne dochodowe zabawy towarzyskie z różnymi fantami.

W  szkoleniach patriotycznych po II wojnie światowej z  po wodów od 
strażaków niezależnych dominowała tematyka kształtująca ce chy dobrego 
gospodarza, człowieka zaangażowanego w prace OSP i na rzecz środowiska. 
U strażaków i samarytanek kształtowano takie cechy oso bowości, jak: samo-
dzielność, gospodarność, zapobiegliwość, przezor ność, chęć uczestniczenia 
w życiu społecznym swych środowisk i umiejęt ność wywierania wpływu na 
środowisko w celu przekształcania go w po żądanym kierunku. Dzięki takie-
mu ustawieniu szkoleń patriotycznych strażacy mogli wykonywać wiele czy-
nów społecznych, zwiększając swoje zasoby majątkowe. Wszystkie te dzia-
łania zmierzały do ukształtowania lu dzi odważnych, bojowych, wrażliwych 
na dobro innych obywateli, troszczą cych się o majątek narodowy i własność 
prywatną i  społeczną, niosących pomoc w  trudnych chwilach wszystkim, 
którzy tej pomocy potrzebowali.

Praca ta dała też i inne rezultaty, gdyż oddziały OSP zaczęły się rozra stać 
po okolicznych wsiach. Ich założycielami byli przeważnie miejscowi strażacy 
z tuchowskiego oddziału, którzy przez jakiś czas uczestniczyli w szkoleniach 
i działalności najważniejszego w okolicy oddziału miejskiego.

 

D. Uczestnictwo w uroczystościach religijnych
Strażacy tuchowscy od początku swego istnienia brali czynny udział 

w  uroczystościach religijnych, występując w  szyku zwartym, w  paradnych 
mundurach. Pełnili każdego roku w kościele parafialnym św. Jakuba St. Ap.  
wartę honorową przy Grobie Jezusa Chrystusa, uczestniczyli w rezurekcjach, 
w  procesjach organizowanych przez Kościół w święto Bożego Ciała oraz 
różnych uroczystościach patriotycznych, z okazji których były organizowa-
ne specjalne nabożeństwa lub msze święte. Tak było na przełomie wieków 
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i w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej w okresie stalinizmu 
strażacy mieli utrudniany kontakt z kościołem, gdyż komunistyczne władze 
nie życzyły sobie występów strażaków w mundurach w czasie kościelnych 
uroczystości. Często odbierano im mundury na czas Świąt Wielkanocnych 
i zabraniano uczestnictwa w procesjach religijnych. Druhowie różnych jed-
nostek sobie z  tym rozmaicie radzili. Najczęściej zeznawali, że na uroczy-
stości kościelne chodzili w  mundurach kolejowych. Komendanci poszcze-
gólnych jednostek byli też często karani na Kolegiach Orzekających karami 
finansowymi dość wysokimi, bo nie rzadko równowartością około dwu śred-
nich pensji miesięcznych, a czasem nawet kwoty te były większe. Pieniądze 
te najczęściej za komendanta Stefana Gąsiora wpłacał w  Tuchowie ksiądz 
proboszcz Aleksander Rogóż. 

Sytuacja w tym zakresie zmieniła się diametralnie po roku 1989, kiedy 
to nastąpiła zmiana systemu sprawowania władzy. Od tego czasu przywróco-
no strażakom wolność wyboru w zakresie zachowywania się w czasie świąt 
religijnych. 

W tuchowskiej jednostce OSP ukształtował się poprzez dziesięciolecia 
swoisty zwyczaj żegnania zmarłych druhów i druhen. Polega on na trzyma-
niu warty przy trumnie zmarłego w  kościele w  czasie mszy żałobnej oraz 
odprowadzanie z pocztem sztandarowym zmarłego na cmentarz przy spe-
cyficznie modulowanym dźwięku syreny alarmowej. Strażacy świadczą też 
ostatnią przysługę zmarłemu, czyli wkładają go do grobu przy głosie sygna-
łów pojazdów pożarniczych. Ta uroczystość religijna jest przez wielu człon-
ków tej organizacji wysoko ceniona.

28 lutego 2010 roku tuchowska jednostka OSP miała zaszczyt zabezpie-
czania wizyty Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który przybył do klasztoru 
oo. Redemptorystów. Uroczystości z tym związane były wielkim przeżyciem 
dla wielu naszych druhów. Strażacy wywiązali się wówczas ze swych zadań 
celująco. Nikt nie przypuszczał, że zaledwie  41 dni później, 10 IV 2010 roku, 
zginie w Smoleńsku kwiat naszej demokratycznej, najwyższej władzy pań-
stwowej (96 osób z Prezydentem i jego małżonką na czele). 

15 kwietnia 2010  roku nasi strażacy uczestniczyli we mszy św. odpra-
wianej w Bazylice Katedralnej w Tarnowie w intencji ofiar katastrofy lotni-
czej pod Smoleńskiem. Oddano hołd Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu 
i jego małżonce, Marii Kaczyńskiej, druhowi Wiesławowi Wodzie, posłowi 
na Sejm RP, zarazem prezesowi ZOW ZOSP RP Województwa Małopolskie-
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go oraz posłowi z  naszego regionu, Leszkowi Deptule i  wszystkim, którzy 
zginęli we wspomnianej katastrofie. 

17 kwietnia 2010 roku poczet sztandarowy naszej jednostki wraz z pocz-
tami sztandarowymi wielu sąsiednich jednostek OSP uczestniczył we mszy 
św., która odbyła się na tuchowskim rynku w intencji ofiar katastrofy lotni-
czej pod Smoleńskiem. 

25 IV 2010 roku nasi druhowie z pocztem sztandarowym uczestniczyli 
też we mszy św. pogrzebowej druha Wiesława Wody w Bazylice Mariackiej 
w Krakowie. Wówczas to poczty sztandarowe wystawiły wszystkie jednostki 
naszego województwa. Były tam też poczty sztandarowe OSP z różnych re-
gionów Polski. W pogrzebie tym uczestniczyło wielu polityków, był też Pre-
zes Zarządu Głównego ZOSP RP, wicepremier Waldemar Pawlak. 

Kolejną uroczystością religijną, w obchody której angażują się strażacy 
z całej gminy Tuchów jest święto patronalne (4 maja) połączone z Dniem 
Strażaka, czyli św. Floriana. W dniu tym w kościele Św. Jakuba St. Ap. odpra-
wiana jest msza św. w intencji wszystkich strażaków z całej gminy Tuchów. 
Przed mszą św. strażacy zawsze składają przed pomnikiem swojego patrona 
kwiaty, a następnie w szyku zwartym udają się do kościoła. 

E. Walka z powodziami na przykładzie lat 1934 i 2010

Powódź z 17 VII 1934 roku
Obok ćwiczeń sprawnościowych ze sprzętem, gaszenia pożarów, parad-

nych marszów z  własną orkiestrą dętą, strażacy ochraniali życie i  mienie 
mieszkańców w czasie powodzi, zwłaszcza w roku 1934, kiedy to całe Podkar-
pacie zostało nawiedzone groźnymi wylewami podgórskich rzek. W czasie 
tej powodzi na terenach niżej położonych w pobliżu Białej ucierpiało wielu 
ludzi. Gwałtownie wezbrana woda zaskakiwała mieszkańców w do mach, na 
poletkach, często znosząc całe budynki. Strażacy pomagali wówczas wszyst-
kim, którzy tej pomocy potrzebowali, ratując ludzi, zwie rzęta gospodarskie 
i inny dobytek. W księdze OSP w roku 1936 zapisano: „Pamiętną pozostanie 
na długo straszna klęska powodzi, jaka nawiedziła Małopolskę w roku 1934; 
kiedy rozszalałe, brudnożółte nurty Białej zalały niższe części miasta, śmierć 
i zniszczenie przynosząc struchlałym i przerażonym mieszkańcom, spieszą 
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strażacy ochotnie na zagrożony punkt i posterunek: zbyt świeże to dzieje, by 
o nich dzisiaj wspominać”.

W roku 1934 od początku lipca padał rzęsisty deszcz tak, że 17 VII rzeki 
i potoki były pełne wody. Jednak od 17 VII rozpoczęła się ulewa taka, która 
spowodowała gwałtowny przybór wody, szeroko rozlewającej się po dolinach 
rzek. Przybór był tak gwałtowny, że pewna liczba ludzi została całkowicie za-
skoczona we własnych domach. Kilkanaście domów i zabudowań gospodar-
czych położonych niżej w pobliżu Białej spłynęła w dół rzeki. Podobnie stało 
się ze zwierzętami gospodarczymi, których wiele potonęło. Utopiło się też 
kilkanaście osób ratujących do ostatniej chwili swój skromny dobytek. Takie 
czasy potopu w naszej okolicy trwały do 19 lipca 1934 roku. Później woda za-
częła opadać, a samorządy zaczęły wdrażać akcję samopomocy. Woda osią-
gnęła na wodomierzu przy moście rekordową wysokość 6,90 m. Redempto-
ryści stracili duży staw rybny na Gadówce, gdzie tamy stawu rozmyły się i 
duża liczba dorodnych karpi popłynęła w dół rzeki.

Powódź z 2010 roku
W roku 2010 Tuchów, podobnie jak wiele razy w przeszłości, doświad-

czył klęski powodzi. Zaczęło się jak zawsze intensywnymi opadami w górze 
rzeki Białej już od 16 maja. 

Intensywne opady deszczu na znacznym obszarze kraju spowodowały 
wezbranie wody w Białej i jej dopływach. Wystąpienie wody doprowadziło 
do zamknięcia śluzy rzeki Białej na dopływach, skutkiem czego było two-
rzenie się rozlewiska w  rejonie  ulicy Piotrowskiego. Wezwano straż, aby 
przepompowywała wodę poza wały. OSP Tuchów do tej akcji użyła pom-
py o  dużej wydajności. Mimo to już o  godzinie 1.00, 17 maja, ostrzeżono 
mieszkańców ulicy Piotrowskiego o zagrożeniu powodziowym z zaleceniem 
ewakuacji mienia. 

Do groźnego podtopienia doszło w  tym dniu na ulicy Podwale, gdzie 
nastąpiło cofnięcie wody ze studzienek rewizyjnych głównego kolektora 
ściekowego, powodując zanieczyszczenie na posesjach w  rejonie ulic Pod-
wale i Kąpielowej. Podjęto więc próbę uszczelnienia studzienek przy użyciu 
worków z piaskiem, ale początkowo bez skutku. Skuteczność uszczelnienia 
została osiągnięta dopiero po  wprowadzeniu koparki i pompy odwadniają-
cej typu Nil przy równoczesnej pomocy pomp szlamowych.

Jednak w związku z pogarszającą się sytuacją powodziową w godzinach 
nocnych 17 maja przystąpiono do pierwszych ewakuacji osób na ulicy Pio-
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trowskiego (10 osób). Początkowo wydawało się, że sytuacja zostanie opano-
wana, rozpoczęto podwyższanie wałów przy użyciu worków z piaskiem i rę-
kawów przeciwpowodziowych, zaczęto też tymczasowe przedłużenie wału 
po lewej stronie rzeki Białej przy pomocy koparki i ciągnika. Do prac tych 
skierowano zastępy strażaków z JRG 2 Tarnów, OSP Lubcza, OSP Wola Lu-
becka z łopatami i workami z piaskiem. Dowodzenie budową tymczasowe-
go wału przeciwpowodziowego powierzono mł. bryg. Piotrowi Wójcikowi. 
Jednak koparka i  zastępy strażaków nie zdążyły z  zabezpieczeniem terenu 
i  fala główna w nocy zalała teren ulic: Piotrowskiego i Zielonej. Wcześniej 
na rozkaz mł. bryg. Krzysztofa Kurcza ewakuowano mieszkańców z parte-
rowych domów przy ulicach: Piotrowskiego, Zielonej, Daszyńskiego, Kąpie-
lowej, Podwale – łącznie 200 osób. Wysiedlonych zakwaterowano w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych, u Sióstr na ulicy Zielonej, w hoteliku „Maria-
num” i u rodzin prywatnych.

W ostatniej chwili wycofano zastępy strażackie z zagrożonego wału na-
przeciw pierwszej lewobrzeżnej  śluzy i wówczas na długości 3 m nastąpiło 
przerwanie wałów i zatopienie terenów przyległych. W walce z wylewającą 
się wodą pracowało bez przerwy ponad 110 strażaków z terenu całego woje-
wództwa. Walka ta trwała do 25 maja, zakończona nieudaną próbą zabezpie-
czenia oczyszczalni ścieków. Po przejściu kolejnej fali rozpoczęto wypompo-
wywanie wody z terenów zatopionych. 

Niedługo, bo już 3 czerwca 2010 r., przyszła kolejna fala powodziowa 
zatapiając  mieszkańców Tuchowa. W  dniu tym w  związku z  intensywny-
mi opadami deszczu zamknięte zostały śluzy rzeki Białej. Woda napływająca 
otwartym rowem i ulicami rozlewała się na terenach położonych przy ulicach: 
Piotrowskiego, Zielonej, Daszyńskiego, Kąpielowej, Podwale, Ryglickiej, 
Wróblewskiego, osiągając głębokość około 70 cm i zagrażając budynkom. Do 
przepompowywania wody z tego rozlewiska używano już od godziny 22.00 
pompy o dużej wydajności oraz pomp szlamowyh. Ewakuowano z jednego 
budynku przy ul. Daszyńskiego starszą kobietę, którą zabrano do szpitala. 
Równocześnie z już prowadzonymi pracami podjęto decyzję o wzmocnieniu 
tymczasowego przedłużenia lewobrzeżnego wału w kierunku stadionu LKS 
przy użyciu koparki, ciągnika i zastępów OSP. Wał ten wzmacniano też przy 
pomocy rękawów powodziowych. Dowodzenie odcinkiem bojowym objął 
mł. bryg. Piotr Wójcik. Ze względu na prognozowany stan wody już przed 
północą przystąpiono do ostrzegania ludności i  ogłoszono przygotowanie 
do ewakuacji prawobrzeżnej części miasta, ulic: Młyńca i Stawarza. Na tym 
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odcinku prowadzono też prace polegające na umacnianiu wału i ustawianiu 
rękawów powodziowych siłami zastępów OSP.

W  wyniku stale pogarszającej się sytuacji powodziowej w  godzinach 
nocnych część mieszkańców ewakuowała się do rodzin.

Około godziny 3.00 zamknięto ruch na moście, pozostawiając przejazd 
dla pojazdów uprzywilejowanych. Około godziny 4.00 w  dniu 4 czerwca 
woda zaczęła się przelewać przez koronę wału. KDR st.kpt. Robert Kłósek 
podjął decyzję o nakazie ewakuacji mieszkańców domów przy ulicach: Pio-
trowskiego, Zielonej, Daszyńskiego, Kąpielowej, Podwale, Młyńca, Stawarza 
– łącznie około 200 osób. Około 70 osób w tej fazie zagrożenia odmówiło 
ewakuacji, pozostając na wyższych kondygnacjach budynków.

Ze względu na ciągły przybór wody o godzinie 4.30 wycofano zastępy 
strażaków na wyżej położone obszary miasta, pozostawiając na terenie zale-
wanym rotę ratowników (st.kpt. Paweł Poliszak i asp. Wiesław Dzięgielow-
ski), wyposażonych w ubrania wypornościowe. Pomagali oni mieszkańcom 
zalanych posesji przedostać się na tereny wyżej położone. O godzinie 6.00 
poziom wody podniósł się na tyle, że poruszanie się w  ubraniach wypor-
nościowych stało się niemożliwe, więc spławiono łodzie ratownicze: łódź 
metalowa OSP KSRG Wielka Wieś, łódź metalowa i pontonowa OSP KSRG 
Zabierzów Bocheński, łódź pontonowa JRG 1 Tarnów (w której załogą byli: 
stermotorzysta asp. Wiesław Dzięgielowski, a ratownikiem st.kap. Paweł Po-
liszak). Od tej chwili dalsze działania ewakuacyjne prowadzono przy pomo-
cy sprzętu pływającego. W trakcie prowadzonych działań o godzinie 6.45 na 
ulicy Piotrowskiego natrafiono na poszkodowaną osobę, stojącą w wodzie po 
szyję i wzywającą pomocy. Woda w jej mieszkaniu osiągała wysokość około 
2 metrów, a poszkodowaną zdjęto ze stołu. Uratowaną od niechybnej śmier-
ci, wyziębioną do granic przekazano Zespołowi Pogotowia Ratunkowego, 
wysyłając równocześnie meldunek do MSK Tarnów. Łącznie przy pomocy 
sprzętu pływającego ewakuowano około 50 osób. 

Po przejściu fali kulminacyjnej (ok. godziny 10.00) prowadzono moni-
torowanie rozlewiska z łodzi, dostarczano wodę i pożywienie dla pozostają-
cych  w zalanych budynkach mieszkańców, przewożono mieszkańców, któ-
rzy musieli się przedostać z jednej części miasta na drugą.

W godzinach popołudniowych przeszła druga fala kulminacyjna, osią-
gając poziom taki sam jak pierwsza. Po zapadnięciu zmroku rozstawiono 5 
agregatów prądotwórczych z masztami oświetleniowymi, którymi oświetlo-
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no rozlewisko po ubu stronach rzeki w celu umożliwienia ciągłego monito-
ringu.

W dniu 5 czerwca po opadnięciu poziomu wody przystąpiono do suk-
cesywnego pompowania rozlewiska i udrożnienia śluz, umożliwiając miesz-
kańcom dostęp do budynków. 

Do pomocy w walce z powodzią ściągnięto nawet Wojsko Polskie, ko-
rzystając z jego sprzętu i doświadczenia. 

Po przejściu wszystkich 4 fal zatapiających miasteczko czyli od 16 maja 
aż do 15 czerwca, mieszkańcy terenów podtopionych mogli dopiero zabrać 
się do usuwania szlamu, suszenia ścian, wywożenia cuchnących mebli, ubrań 
itp. Następnie przystąpiono do dezynfekcji terenu, którą wykonywała pięt-
nastoosobowa Grupa Zadaniowa 5 Batalionu Chemicznego z Tarnowskich 
Gór, a dowodził nią podporucznik Andrzej Mroczek.

Mieszkańcy, nauczyciele z  młodzieżą miejscowych szkół organizowali  
poszkodowanym posiłki i dostarczali je przez wiele dni do wyznaczonych 
punktów pomocy.

F. Ćwiczenia sprawnościowe
Walka z ogniem wymaga dużej sprawności fizycznej, odwagi i umiejęt-

ności; tego nie otrzymuje się jako osobistego wrodzonego daru, ale zdobywa 
w ciężkim trudzie systematycznych, codziennych ćwiczeń. Nic więc dziw-
nego, że jeszcze przed formalną organizacją OSP w Tucho wie prowadzono 
ćwiczenia sprawnościowe wśród braci cechowej i innych mieszczan. Zacho-
wały się w OSP notatki świadczące o tym, że w I połowie XIX wieku istniał 
zorganizowany oddział ćwiczony w mustrze wojskowo- strażackiej. Inspira-
torami założenia tego oddziału byli burmistrz z ro dziny Koszyców (rodzina 
ta przybyła do Tuchowa z  północnych Węgier, obecna Słowacja) i  Michał 
Roztwosuski - kapitan wojsk polskich w  kampa nii napoleońskiej, którego 
grób znajduje się na starym cmentarzu. Wymie niono tu następujące nazwi-
ska: Wojciech Latocha – sukiennik, Sebastian Markowicz – szewc, Józef Dur-
bak – słodownik, Stanisław Suchowrej – garbarz, Onufry Klimek – szewc, 
Ignacy Klimek – masarz, Piotr Klimek – szewc, Sebastian Klimek – kupiec, 
Sebastian Ankiewicz – słodownik, Ignacy Jaworski – woźny, Jan Jaworski - 
policjant miejski, Mikołaj Piotrowski – rzeźnik, Bartłomiej Mazurkiewicz 
– grabarz, Stanisław Ożogowicz – organista, Mikołaj Sowiński – kościelny, 



— 115 — 

 Powstanie i rozwój OSP w Tuchowie  w latach 1883-2013

Bartłomiej Zdziarski – rolnik, Grzegorz Derechowski – mieszczanin, Tymo-
teusz Lewandowski – mieszczanin, Stanisław Krajewski – szewc, Stanisław 
Jasica – przedmieszczanin.

Oddział ten istniał przez kilkadziesiąt lat, zmieniali się jego członkowie, 
pojawiały się nowe nazwiska, niektórzy z nich wsławili się wielkimi czynami 
patriotycznymi. 

Kiedy za burmistrza Frydmana w roku 1883 zorganizowano na nowych 
zasadach OSP według wzorów takich miast, jak: Kraków, Lwów, Tarnów - 
no wo mianowani strażacy ćwiczyli swe sprawności systematycznie, raz w ty-
godniu. Nic w tym dziwnego, gdyż brak sprzętu gaśniczego musieli wyrów-
nać swym zaangażowaniem i odwagą w starciach z ogniem.

Od początku istnienia straży oddział ten musiał prowadzić walkę z in-
nym groźnym żywiołem, jakim jest woda. Miasteczko rozrosło się nad brze-
gami Białej i w związku z tym często doświadczało plagi powodzi. Wówczas 
to na pomoc ruszali dzielni strażacy, dysponujący początkowo łodziami wio-
słowymi, później pontonami. Oni to ochraniali przed naporem kry lodo wej 
drewniany most na Białej zbudowany w 1855 roku.

Aby podołać tym zadaniom, trzeba było organizować wszechstronne 
ćwiczenia sprawnościowe i wyrabiać odpowiednie nawyki z zakresu walki 
z pożarami, powodziami, krą lodową. 

Tam, gdzie trwa walka z  żywiołem, pojawiają się też poszkodowani. 
Trzeba więc było organizować zajęcia wy rabiające sprawności z  zakresu 
udzielania pierwszej pomocy przedlekar skiej. Początkowo do tego celu or-
ganizowano drużyny żeńskie, których członkinie nazywano samarytankami. 
Zachował się ich spis z roku 1936, były to: Stefania Brodzianka - komendant-
ka, Anna Jaworska, Maria Wantuchówna, Klotylda Ablewiczówna, Józefa 
Prorokówna. 

Strażacy tuchowscy wykazali wielkie umiejętności i sprawność w gasze-
niu pożarów w czasie I wojny światowej i tuż po niej. Oni to robili - jak wcze-
śniej wspomniałem - spis szacunkowy strat materialnych w mieście po woj-
nie. Zachował się odpowiedni protokół tych czynności z tego okresu (zał. 12).

Do podstawowej grupy ćwiczących w okresie międzywojennym należeli 
następujący strażacy: J. Oskarek, M. Słowik, B. Król, J. Płachno, J. Stel mach, 
L. Gąsior, M. Płachno, J. Kras, J. Mazurkiewicz, J. Stec - naczelnik, J. Łazar-
czyk, J. Król, P. Korman, A. Dudek, F. Gąsior, W. Mazurkiewicz. Za chowała 
się z tego czasu pamiątkowa fotografia (1928), jest na niej - oprócz strażaków 
sam prezes OSP, Władysław Foltyński.
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Od roku 1936 nacisk na ćwiczenia wojskowo-sprawnościowe został znacz-
nie wzmożony, bowiem już powoli przygotowywano się na wypadek działań 
wojennych. W latach 1938/39 do ćwiczeń tych zaagitowano duże grupy mło-
dzieży męskiej i żeńskiej. Zachowały się zdjęcia z roku 1938 oraz zdjęcia całego 
oddziału razem z młodzieżówką, zrobione w altance koło „Sokoła”.

Ciekawostką, którą warto przypomnieć, jest sposób zwoływania straży 
na ćwiczenia lub wyjazdy do gaszenia pożarów przed rokiem 1936. Otóż do 
czasu zakupienia pneumatycznej syreny alarmowej (1936) strażaków zwoły-
wał głos trąbki z mostu kolejowego w Tuchowie. Jak mówią starzy mieszkań-
cy i strażacy, nie było to takie proste, gdyż trzeba było odszukać niejakiego 
Borawskiego, doprowadzić go na most (sam miał trudności z dojściem, gdyż 
był trochę trunkowy) i namówić go, aby odtrąbił alarm. Wówczas strażacy 
ruszali do akcji.

Po II wojnie światowej ćwiczenia sprawnościowe kontynuowano w sze-
rokim zakresie. Organizowano zawody międzyoddziałowe, konkursy, wy-
jazdy do sąsiednich jednostek itp. OSP miała znacznie łatwiejszy dostęp do 
nowoczesnego sprzętu pożarowego. Nowoczesność narzucała konie czność 
ćwiczenia nowych umiejętności i sprawności, w związku z czym nie wystar-
czało już szkolenie w miejscowej jednostce, ale zaistniała potrzeba wyjazdów 
na kursy specjalistyczne, organizowane na szczeblu wojewódz kim i central-
nym. Musiano więc zdobywać nowe umiejętności i nawyki związane z nowo-
czesnym sprzętem gaśniczym, polegające na obsłudze i wykorzystaniu samo-
chodów bojowych, motopomp nowego typu i innych urządzeń gaśniczych. 
Zmieniły się też materiały palne (tworzywa, substan cje wybuchowe), które 
wymagały od strażaków większych umiejętności i specjalistycznego działa-
nia. Tak to wraz ze zmianą wyposażenia i wa runków życia przeobrażały się 
też kierunki ćwiczeń i doskonalenia w rzemiośle strażaka.

Ćwiczenia sprawnościowe były i są nadal obowiązkowe, traktowane jako 
ciągłe doskonalenie umiejętności i wyrabianie właściwych nawyków zachowa-
nia się strażaka w każdej akcji zgodnie z nowymi dziedzinami ratownictwa.
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G. Działalność kulturalna
O organizowaniu działalności kulturalnej przez członków tuchowskiej 

OSP dowiadujemy się z notatek z zebrań, szkoleń, zdjęć pamiątkowych za-
chowanych w  prywatnych, rodzinnych zbiorach i  ustnych przekazów. Do 
dość długiej już tradycji należy zaliczyć zabawy sylwestrowe, organizowa ne 
systematycznie przez miejscowych strażaków. Obecnie trudno ustalić, kiedy 
odbyła się pierwsza tego typu impreza, ale już w okresie międzywo jennym 
był to zwyczaj. Oprócz zabaw noworocznych strażacy organizowali w okresie 
międzywojennym i tuż po II wojnie publiczne zabawy na wolnym powietrzu, 
tzw. festyny ludowe, na których nie tylko tańczono, ale można było pochwa-
lić się swoją sprawnością fizyczną, wychodząc po nasmaro wanej tłuszczem, 
stojącej pionowo żerdzi na wysokość kilku metrów, aby zdjąć np. wieniec 
kiełbasy czy inne trofeum. Takich zawodów sprawnościo wych w minionym 
okresie umiano dużo wymyślać i organizować w czasie zabaw. Cieszyły się 
wielką popularnością i  przez wiele dni dostarczały te matów do rozmów 
i  dyskusji. Z  każdym takim konkursem była związana na groda lub tytuł. 
Młodzi ludzie ćwiczyli przez wiele dni, aby móc się popisać przed publicz-
nością swoją sprawnością fizyczną. To aktywizowało, wyzwalało chęć działa-
nia, ponoszenia trudów i przyczyniało się do zdoby cia określonej sprawności 
potrzebnej często przy wykonywaniu zawodu strażaka.

Przeglądając protokoły z zebrań, sprawozdania, można stwierdzić, że tu-
chowska OSP, zwłaszcza w okresie po II wojnie światowej, organizowała dużo 
wycieczek po Polsce. Urządzano je dla rodzin strażackich, wykorzy stując do 
tego celu pojazdy ze straży. Najwięcej takich wycieczek zorga nizował Józef 
Piątek w  okresie swojej prezesury. Mamy je udokumentowa ne w  postaci 
uchwał Zarządu, notatek w rocznych sprawozdaniach i zdjęć, w większości 
prywatnych, a tylko niektóre wycieczki udokumentowano zdjęciami z pod-
pisami w albumie straży, ale i te są bez opisów tras wycie czkowych. Najczę-
ściej jeżdżono w góry: do Zakopanego, Krynicy lub w od wiedziny do innych 
oddziałów OSP. Są też ślady wycieczek do Krakowa, Poznania, Warszawy itp.

Swoistą formą kulturalno-patriotycznych występów były organizowane 
z okazji rocznic uroczyste capstrzyki, w których brali udział sami strażacy 
bez sprzętu bojowego, ale były i takie ze sprzętem, organi zowane na terenie 
Tarnowa, Tuchowa lub innych miejscowości. Capstrzyki miały swoją oprawę 
kulturalno-sprawnościową. Nie brakowało na nich wystąpień czołowych po-
staci życia politycznego.
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Działalność rocznicowa była swego rodzaju okazją do organizowania 
spotkań towarzyskich, wystąpień publicznych, pokazów sprawnościowych 
i zabaw ludowych. Odbywały się one w Tuchowie oraz w gminnych jedno-
stkach straży pożarnych. Na takie imprezy strażacy przeznaczali pewną kwo-
tę ze swych funduszy składkowych, są więc skrupulatnie odnotowane i po-
przedzone odpowiednimi uchwałami Zarządu OSP, dzięki czemu za chowały 
się dowody tej działalności, np. obchody 75-lecia w  1962 roku, 100-lecia 
w 1976, 110-lecia w 1993 i 120-lecia w 2003. Oddzielnym problemem jest 
zachowanie jednolitości dat odnoszących się do rocznic, które były obcho-
dzone w zależności od tego, co można było w danym okresie historycznym 
wytargować od władz zwierzchnich.

Innymi okazjami do organizowania uroczystości i spotkań towarzyskich 
były: przekazanie do użytku wozu bojowego, Domu Strażaka (np. w Msza-
nie Dolnej - 1974), poświęcenie remizy OSP w Joninach - 1954, oddanie do 
użytku zbiornika przeciwpożarowego na Wołowej -1959 itp.

Oddzielną historię zapisali strażacy, występując systematycznie (co ro-
ku) w paradnych strojach z okazji świąt wielkanocnych, organizując warty 
w paradnych mundurach przy grobie Chrystusa i uczestnicząc w zwartym 
szyku w rezurekcjach, nawet w latach największego prześladowania Koś cioła. 
Tu trzeba oddać sprawiedliwość i pochwalić duże zrozumienie oraz toleran-
cję zaangażowanych członków PZPR, piastujących kierownicze stanowiska 
w OSP w minionym okresie, którzy potrafili w tak małym mia steczku dyplo-
matycznie tego nie widzieć, dzięki czemu nie popadli w kon flikt ze środo-
wiskiem. Ponadto specjalnie nie utrudniali owych wystąpień, mimo że sami 
bywali często za to rozliczani przez swe zwierzchnie instan cje.

H. Prace społeczne mające na celu rozwój jednostki
Podstawowym zadaniem statutowym OSP jest zapobieganie powstawa-

niu i rozprzestrzenianiu  się pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejsco-
wych zagrożeń. Jednak chcąc te zadania realizować trzeba odpowiednio do 
sytuacji działać, co z kolei zmusza każdą organizację użytku społecznego do 
odpowiedniej organizacji ludzkich zasobów oraz do ich kształcenia i wypo-
sażenie w niezbędny do wykonywania danych działań sprzęt. Straże ochotni-
cze, działając od czasów ostatniej transformacji jako stowarzyszenia, musiały 
dodać do statutu niezbędny punkt, który zobowiązuje członków stowarzy-
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szenia do pomnażania majątku OSP. Punkt ten uzasadnia nawet w  nowej 
rzeczywistości konieczność korzystania z bezpłatnej pomocy, pracy, działań 
na rzecz stowarzyszenia, działań mających na celu pomnażanie majątku OSP. 

Nasza OSP od pierwszych chwil powstania opierała się na  bezpłatnej 
pracy swych członków na rzecz jednostki. Po zakupieniu pierwszego hy-
droforu ręcznego trzeba było go gdzieś ulokować, dlatego na przełomie XIX 
i XX wieku wybudowano pierwszą szopę garażową z desek usytuowaną obok 
poczty. W okresie międzywojennym przy tej garażowej szopie dobudowano 
siłami strażackimi drewniany budynek, zwany strażacką świetlicą. Świetlica 
ta była wypożyczana w  trudnych czasach po II wojnie światowej najpierw 
Ośrodkowi Zdrowia, a po przeniesieniu tegoż do ratusza, na klasę szkolną 
dla miejscowego LO. Taki stan trwał do lat 60.

W okresie socjalizmu na straże pożarne rząd przeznaczał znaczne sumy, 
mimo bardzo trudnej ogólnej sytuacji gospodarczej. Terenowe oddziały OSP 
otrzymywały z  kasy państwowej fundowany sprzęt potrzebny do skutecz-
nej obrony przed pożarami. Sprzęt ten był coraz bardziej wyspecjalizowa-
ny i musiał być przechowywany w odpowiednich warunkach technicznych.  
Szopy garażowe ustąpiły miejsca budowanym według prawdziwej sztuki bu-
dowlanej strażackim garażom, a świetlice strażackie zostały zastąpione do-
mami strażaka. Podobnie jak w całej Polsce, w Tuchowie też zaczęto o tym 
myśleć już na początku lat 60. Zarząd naszej jednostki OSP zakupił działkę 
pod tę budowę, a następnie zmobilizował swych członków do budowy w czy-
nie społecznym nowych garaży i Domu Strażaka. 

W księdze protokołów Zarządu OSP nr 5/66 z 16 kwietnia 1966 r. zacho-
wał się wpis z uchwałą, która zobowiązywała wszystkich członków czynnych 
i Zarządu do pracy społecznej na rzecz budowy nowej remizy. Powstała ona 
bardzo szybko, gdyż kierownikiem budowy i majstrem był ówczesny prezes, 
druh Kazimierz Dudek, który miał wszelkie uprawnienia budowlane oraz do 
budowlanego nadzoru. Gdy do tego dodamy ówczesny zapał strażaków do 
uczestniczenia w czynach społecznych na rzecz swego środowiska i praw-
ne dofinansowania płynące z miejscowego samorządu (do 50% kosztów, co 
starczało na zakup materiałów budowlanych), to wynikiem takiej gospodar-
ki prospołecznej było oddanie do użytku remizy o powierzchni 250 m2 już 
6 października 1968 roku oraz parterowego Domu Strażaka po dwu letniej 
wytężonej pracy społecznej wszystkich druhów (protokoły Zarządu OSP 
z dnia 8 VIII 1968, nr 3/68, z dnia 4 XI 1968, nr 5/68 – sprawozdanie prezesa 
Kazimierza Dudka z uroczystości przekazania nowej remizy OSP).
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W miarę rozwoju jednostki OSP w Tuchowie, wzbogacania się w przy-
dzielany sprzęt przeciwpożarowy, już wkrótce po oddaniu do użytku ww. za-
budowań wystąpiła potrzeba przebudowy miejscowej infrastruktury, a także 
konieczność rozbudowy zarówno garaży, jak i  Domu Strażaka. Większość 
tych prac wykonywano w  czynie społecznym. W  garażach dobudowano 
trzeci boks garażowy początkowo bez kanału naprawczego, co wkrótce znów 
okazało się błędem, gdyż kanał taki okazał się bardzo potrzebny i został zbu-
dowany w okresie późniejszym w czynie społecznym członków straży.

I tak w roku 1990 strażacy w czynach społecznych budowali drogę dojaz-
dową do garaży, wybetonowali ją i place przed garażami, wykonali kanaliza-
cję zewnętrzną, ogrodzili obiekt oraz wykonali wiele prac wykończeniowych 
wewnątrz budynku. Ogólną wartość czynów społecznych wyszacowano na 
ponad 50 mln złotych. W roku następnym w czynach społecznych dokoń-
czono budowę drogi dojazdowej do garaży, porządkowano teren wokół bu-
dynku, prowadzono bieżące remonty, uzupełniano braki w pełnej elektry-
fikacji budynku, wykonano szereg prac sanitarno-porządkowych wewnątrz 
i zewnątrz budynku OSP. W tych czynach najbardziej wyróżniali się druho-
wie: Tadeusz Bakuliński, Tadeusz Drabik, Zbigniew Dunaj, Stefan Gąsior, 
Stanisław Świderski, Włodzimierz Wąs, Marek Wąs, Piotr Wójcik. Ponad-
to w czynach społecznych utrzymywano w gotowości bojowej samochody 
i sprzęt strażacki.

W latach 1992 i 1993 strażacy w czynach społecznych wykonali nastę-
pujące prace: wielokrotnie naprawiali sprzęt bojowy, wykonali wiele prac 
administracyjno-biurowych, wykonali instalację elektryczną do wentylato-
rów i  zamontowali je, wymienili syrenę, instalowali lampy typu „plafonie-
ry”, malowali okna i piec c.o., wykonali dalszą część ogrodzenia, malowali 
drzwi garażowe od strony północno-zachodniej, wykonali izolację rur c.o., 
przygotowali pod asfaltowanie nawierzchnię placu manewrowego, uczestni-
czyli w asfaltowaniu, wykonali ręcznie szereg prac ziemnych przy budowie 
drogi dojazdowej do północnej części obiektu, ułożyli krawężniki koło drogi 
dojazdowej i  placu mycia samochodów, wykonali kanalizację zewnętrzną, 
utwardzili i przygotowali nawierzchnię drogi i placu pod asfaltowanie pół-
nocnej części obiektu, malowali wszystkie pomieszczenia użytkowane przez 
OSP, wykonali szereg prac porządkowych, przygotowali obejście obiektu do 
obchodów 110 rocznicy założenia straży pożarnej, uporządkowali plac wo-
kół pomnika św. Floriana na rynku, wymalowali istniejące tam ogrodzenie, 
montowali właz do zbiornika p. poż. na rynku w Tuchowie i wiele innych 
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prac drobniejszych, a koniecznych do normalnego funkcjonowania. Ogólną 
wartość czynów społecznych za te dwa lata oszacowano na kwotę około 300 
mln złotych (rok 1992 - 45 mln, rok 1993 ponad 250 mln). W pracach tych 
wyróżniali się wymienieni powyżej druhowie oraz inni biorący w nich udział 
(str. 120).

W  latach  1994, 1995 strażacy wzbogacili swą jednostkę, wykonując 
w czynach społecznych następujące prace: 

 – utrzymali sprzęt bojowy w pełnej gotowości,
 – troszczyli się o obiekt strażacki, utrzymując go w ładzie i porządku,
 – pracowali przy modernizacji warsztatu i budowie suszarni węży,
 – wykonywali załadunki i wyładunki materiałów budowlanych,
 – pracowali przy przebudowie bramy wjazdowej,
 – przy zwózce i przetarciu drewna,
 – wykonywali wszelkie prace potrzebne do utrzymania budynku w na-

leżytym stanie. Ogółem prace za rok 1994 wyceniono na 100 mln 
starych złotych, natomiast prace za rok 1995 wyceniono na około 
5 tys. nowych złotych.

W  latach 1996-2000 tuchowscy strażacy z  wielkim zainteresowaniem 
i troską o własny obiekt oraz powierzony sprzęt bojowy pracowali społecznie 
nie tylko podczas akcji, ale i na rzecz:

 – utrzymania sprzętu bojowego w pełnej gotowości,
 – utrzymania porządku wewnątrz i na zewnątrz obiektu,
 – napraw bieżących budynku,
 – modernizacji budynku,
 – naprawy samochodu Żuk,
 – napraw bieżących instalacji elektrycznej i instalacji wodnokanaliza-

cyjnej,
 – prowadzenia remontów i modernizacji w budynku,
 – bieżącego prowadzenia dokumentacji księgowej i biurowej związa-

nej z działalnością OSP,
 – usunięcia starego ogrodzenia (1998), wykonania fundamentów pod 

nowe,
 – odnowienia gablot,  
 – naprawy sprzętu świetlicowego itp.

Strażacy w  okresie sprawozdawczo-wyborczym w  latach 1996-2000 
w czynach społecznych wykonywali ww. prace, poświęcając na te czynności 
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ponad 2000 godzin rocznie, co wzbogacało jednostkę o około 8000 zł rocz-
nie, czyli za pięć lat kwota ta urasta do 40 tys. zł.

W pracach społecznych omawianego okresu na szczególne wyróżnienie 
zasługiwali druhowie: Sebastian Bakuliński, Tomasz Bakuliński, Włodzi-
mierz Wąs, Marek Wąs, Grzegorz Wąs, Łukasz Wąs i inni. 

Prace społeczne w okresie sprawozdawczym  lat 2001 – 2005 skupiały się 
na obniżeniu kosztów utrzymania garaży i Domu Strażaka. W pracach tych 
wykonano:

 – podwieszany sufit w korytarzu, malowanie,
 – podstawę pod agregat chłodniczy oraz ościeżnice do dwóch komór 

chłodniczych, pomagano przy ich budowie i montażu,
 – wstawiono drzwi zewnętrzne, 
 – odpowietrzenie kanalizacji,
 – konserwację piorunochronów,
 – koszenie trawy i utrzymanie zieleni,
 – remont rynien dachowych i montaż śniegołapów,
 – prowadzono różne prace konserwacyjne, sanitarno-porządkowe itp.
 – remont kapitalny kotłowni,
 – budowę schodów wejściowych do budynku,
 – odnowienie ogrodzenia,
 – układanie płytek w kuchni,
 – malowanie kuchni i garaży,
 – remont świetlicy,
 – niwelację ziemi wokół ogrodzenia,
 – prace porządkowo- przygotowawcze do obchodów 120 rocznicy ist-

nienia OSP w Tuchowie,
 – przez cały 5 letni okres sprawozdawczy utrzymywano sprzęt bojowy 

w pełnej gotowości.
W  wymienionych pracach społecznych uczestniczyli z  pełnym zaan-

gażowaniem druhowie i druhny: Sebastian Bakuliński, Tomasz Bakuliński, 
Sławomir Gut, Maria Kowalska, Łukasz Tabiś, Grzegorz Wąs, Łukasz Wąs, 
Włodzimierz Wąs i wielu innych.

Analizując rejestry prac społecznych w  okresie sprawozdawczym lat 
2006-2011 należy zauważyć, że czynami społecznymi objęto najbardziej ko-
nieczne do utrzymania prace porządkowe i  utrzymanie sprzętu bojowego 
w pełnej gotowości, sięgnięto też po tę pomoc przy remontach, prowadzeniu 
dokumentacji administracyjno-finansowej, wykonywaniu elewacji boksów 
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garażowych, dokończeniu prac remontowych w  Domu Strażaka, ułożeniu 
kostki brukowej i przeniesieniu garażu „blaszak”, koszeniu trawy itp. W czy-
nach w ostatnich pięciu latach uczestniczono tak jak dawniej, a w sprawoz-
daniach wykazano kwotę 22 800 zł jako wartość czynów społecznych. 

I. Włączenie OSP Tuchów do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego

Organizację Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego rozpoczęto  
w oparciu o ustawę z 24 VIII 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, która 
zakładała, że KSRG jest stałą częścią organizacji bezpieczeństwa kraju i skupia 
wszystkie jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz inne służby, inspekcje, 
straże i instytucje, które zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych. 
System KSRG obejmuje ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska po-
przez walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi. Obejmuje też ra-
townictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne oraz ratownictwo medyczne, 
ponieważ cywilizacja współczesna wymusiła działania w tym zakresie. Od-
powiedzialność za funkcjonowanie KSRG Sejm powierzył Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. Stąd też powstała drabina odpowiedzialno-
ści administracyjnej zgodna ze strukturami państwa, czyli od ww. ministra, 
poprzez wojewodę, starostę do wójta lub burmistrza w określonej komórce 
administracyjnej.

Głównym założeniem powołanego KSRG było stworzenie przez państwo 
takiego systemu bezpieczeństwa obywateli, w którym bez względu na rodzaj 
zagrożenia obywatel podnosząc słuchawkę i wykręcając numer telefonu, ma 
prawo oczekiwać skutecznej i fachowej pomocy. 

Zorganizowanie KSRG obejmującego początkowo walkę z  pożarami, 
klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne i  chemiczne powierzono 
Państwowej Straży Pożarnej powołanej w oparciu o wymienioną poprzednio 
ustawę.

W porozumieniu z burmistrzami i wójtami pierwsze jednostki OSP wy-
typowano do KSRG w roku 1994, a ich włączanie rozpoczęto z początkiem 
1995 roku. Tuchowska jednostka OSP została włączona do KSRG 23 lutego 
1995 roku (zał. 21, str. 61), ponieważ spełniała kryteria opracowane przez 
Komendę Główną PSP, które obejmowały następujące wymagania: 

 – warunki garażowania samochodów pożarniczych,
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 – całodobową łączność na potrzeby alarmowania jednostki,
 – liczbę i rodzaj samochodów pożarniczych
 – sprzęt ratowniczy, ubrania ochronne, odzież specjalną i sprzęt ochro-

ny osobistej,
 – sprzęt łączności radiowej,
 – liczebność i stan wyszkolenia czynnych członków OSP w jednostce.

Należy podkreślić, że nasza jednostka została zakwalifikowana do KSRG 
w pierwszej fazie organizacji tego systemu i znalazła się jako jedna z 1668 
jednostek OSP w kraju. W stosownym piśmie z 2 stycznia 1995 roku do Za-
rządu OSP w Tuchowie Komendant Główny PSP nadbryg. Feliks Dela na-
pisał: Znaleźliście się w gronie najlepszych jednostek OSP w kraju. Gratuluję 
Wam tego sukcesu i dumny jestem, że przyszło mi dowodzić tak wspaniałymi 
ludźmi służby pożarniczej. 

Odtąd jednostki KSRG realizują zadania przez:
 – analizowanie i rozpoznawanie zagrożeń,
 – utrzymywanie gotowości do prowadzenia działań ratowniczych,
 – podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia i likwidacji:

a. pożarów,
b. awarii, wypadków i katastrof technicznych oraz chemicznych,
c. zdarzeń wymagających stosowania sprzętu specjalistycznego ratow-

nictwa ekologicznego, wodnego i wysokościowego.
W  ustawie z  8 XI 1996 r. o  zmianie ustawy o  Państwowej Straży Po-

żarnej rozszerzono zadania KSRG o ratownictwo ekologiczne i medyczne. 
Rozszerzenie zadań ratowniczych KSRG zostało potwierdzone przez Roz-
porządzenie MSWiA z 25 września 1997 roku, które upoważniło strażackich 
ratowników do działań w zakresie ograniczenia i  likwidacji skutków kata-
strof komunikacyjnych oraz udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym 
w wypadkach na miejscu zdarzenia. 

Obecnie OSP musi posiadać:
 – co najmniej dwa średnie lub ciężkie samochody pożarnicze,
 – wyszkolonych ratowników w liczbie zapewniającej pełną obsadę co 

najmniej dwóch samochodów pożarniczych,
 – skuteczny stan łączności, powiadamiania i alarmowania,
 – urządzenia łączności w sieci radiowej systemu na potrzeby działań 

ratowniczych.
Strażacy oprócz czynności mających na celu ochronę życia, zdrowia, 

mienia lub środowiska, czy likwidowania przyczyn pożaru lub innego za-
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grożenia muszą dążyć do eliminacji zagrożeń zarówno podczas akcji gaśni-
czej w stosunku do ratowanych, jak i muszą stosować bezpieczne techniki 
ratownicze, aby sami nie ulegli wypadkowi. Najdrastyczniej te zagrożenia 
występują w czasie akcji powodziowej, akcji przy pożarach wielkogabaryto-
wych - np. pożar w Kuźni Raciborskiej, w czasie zagrożeń chemicznych. Do 
podstawowych zadań eliminujących zagrożenia należy zaliczyć: oznakowa-
nie i zabezpieczenie miejsca zdarzenia, uwalnianie i ewakuację zagrożonych 
osób, zwierząt, oświetlanie terenu działań ratowniczych. W  zależności od 
zdarzenia straż pożarna wykonuje przejścia i dojścia do poszkodowanych, 
usuwa przeszkody naturalne i sztuczne, uszczelnianie miejsc wycieku sub-
stancji trujących, wypompowywanie wody, prowadzenie prac na wysoko-
ściach itp.

Niezwykle ważnym zadaniem przy zagrożeniach chemicznych jest iden-
tyfikacja substancji stwarzającej zagrożenie, wytyczenie strefy zagrożenia, 
ewakuacja ludności, zwierząt. Kolejnym etapem jest ograniczanie parowa-
nia substancji, zbieranie jej lub przepompowywanie do innego zbiornika, 
zbieranie substancji z  powierzchni wody itp. Aby temu podołać, strażacy 
przechodzą specjalistyczne kursy i  szkolenia z  dziedziny ratownictwa me-
dycznego, chemicznego, technicznego, ekologicznego, praktyczne ćwiczenia 
doskonalące w niesieniu skutecznej pomocy poszkodowanym i zagrożonym, 
muszą też pamiętać o  tym, aby sami nie stali się ofiarami likwidowanego 
zagrożenia.
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III. Sylwetki  strażaków zasłużonych, seniorów

Wstęp
Rozdział ten pomyślany został jako zgromadzenie dla potomnych pew-

nych danych źródłowych, które będą w najbliższej przyszłości ilustrować wa-
runki życia i pracy naszych rodzimych strażaków. To czy ich czyny będą pa-
miętane za kilka lat, wskaże ich wysiłek podejmowany bezinteresownie dla 
dobra wspólnego, w imię miłości bliźniego, chęci niesienia pomocy współ-
mieszkańcom naszego miasta, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia życia, 
zdrowia czy mienia. 

Warto wspomnieć, że wielu z nich realizując szczytne założenia statu-
tu Ochotniczej Straży Pożarnej, narażało swe zdrowie, czasem nawet życie, 
niosąc konieczną w  danej chwili pomoc swym sąsiadom, znajomym, czę-
sto nawet nieznajomym ofiarom kataklizmu, pożaru, czy też coraz groźniej 
atakujących owadów.  Nasi seniorzy w okresie swojej świetności dokonywa-
li w czasie różnych akcji czynów zasługujących na pochwały, wyróżnienia, 
nadawanie odznaczeń czy listów pochwalnych.

W życiu codziennym, kiedy przeminą chwile zagrożenia, często zapo-
minamy o tych, którzy narażali swe życie lub zdrowie, aby ratować innych. 
Po stosunkowo krótkim czasie trudno nieraz jest ustalić nie tylko kolejność  
następujących po sobie wydarzeń, ale też określić stopień zagrożenia rato-
wanych i ratowników. Jak dotąd nasza jednostka ma szczęście, bo dzięki  po-
prawnemu dowodzeniu, dobremu wyszkoleniu poszczególnych strażaków, 
sprawnemu zespołowemu działaniu w  dotychczasowych akcjach udało się 
uniknąć wielu możliwych szkód zazwyczaj ponoszonych przez zagrożonych 
w wyniku ekstremalnych sytuacji, skomplikowanych czasem warunków po-
godowych itp.

Rozdział ten jest też ciekawy dlatego, że naszym seniorom przyszło żyć 
i działać aż w  trzech ustrojach społeczno-politycznych, a  to: kapitalistycz-
nym, socjalistyczno-komunistycznym i znów kapitalistycznym, ale siłą rze-
czy odmiennym od pierwotnego. Ich sposób patrzenia na obecną rzeczywi-
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stość, interpretowanie jej, wykazywanie rażących braków w zakresie wpro-
wadzanych i realizowanych norm moralnych jest bardzo ciekawy. Mógłby to 
być nawet temat pracy naukowej z zakresu wiedzy o okresie przejściowym. 

Wypowiedzi moich rozmówców zawierają dużo doświadczenia życiowe-
go, krytycznego myślenia, wynikającego z możliwości porównywania tego, 
co przeżyli, co namacalnie sprawdzili w swym praktycznym działaniu. Czę-
sto w nich można znaleźć obawy przed trudno przewidywalnymi skutkami 
obserwowanych, a podejmowanych obecnie decyzji o charakterze społecz-
no-moralnym. Wynika to stąd, że każdy strażak na szkoleniach jest uczo-
ny przewidywania skutków obserwowanej rzeczywistości. Ta cecha szkoleń 
strażackich  uratowała już niejedno życie i zdrowie ratownikom i ratowanym. 

Obecnie stopień zagrożenia życia strażaka w czasie akcji przy zwykłych 
działaniach znacznie się zmniejszył dzięki nowoczesnej technice i  taktyce 
działań. Porównywanie tego typu różnic może służyć jako wynik kształtujący 
pozytywne myślenie o naszej przyszłości.

Z zebranych wypowiedzi jasno wynika, że w okresie ustroju ogólnie okre-
ślanym jako komunistyczny, strażacy z pionu OSP nie podporządkowali się 
ideologicznemu naciskowi w zakresie walki z religią, prowadzonemu przez 
władze rządowe i partyjne. Przez cały okres istnienia tego ideologicznego na-
cisku stali po stronie wiary katolickiej. Wszelkie utrudnienia merytoryczne 
i formalne były zawsze przezwyciężane w różny sposób, np.: mimo zakazu 
używania mundurów do występów w czasie świąt religijnych, przez cały czas 
trwania tego ustroju, strażacy w mundurach pełnili wartę przy Pańskim Gro-
bie, obecni byli na procesjach z okazji święta Bożego Ciała, na rezurekcjach, 
trzymali warty w kościołach w czasie pogrzebów swych druhów itp.

Wypowiedzi Druhów seniorów są autentyczne i autoryzowane. Redak-
torzy nie ingerowali w podawane przez nich treści merytoryczne, traktując 
je jako dokumenty historyczne. Mogą więc wystąpić różnice w naświetlaniu 
niektórych zdarzeń, wynikające z indywidualnych przekonań, w konfronta-
cji z zapiskami kronikarskimi innych osób uczestniczących również w tych 
samych zdarzeniach. Ocenę sytuacji w tych wypadkach pozostawiamy czy-
telnikom, jak i możliwość szerszej wypowiedzi na wspomniany temat, np.: 
w Tuchowskich Wieściach, co wzbogaci naszą wiedzę.
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1. Druhna
Urszula Boratyńska

Urszula, córka Heleny i  Anto-
niego Sajdaków, urodziła się w 1927 
roku w Tuchowie.  Mieszkała tamże 
w  domu rodzinnym na Przedmie-
ściu Małym. Ojciec miał dwóch bra-
ci: Franciszka i Jana. Franciszek pra-
cował na kolei, był budkowym, nato-
miast Jan wykształcił się i był Rekto-
rem Uniwersytetu w  Poznaniu. Ur-
szula jako małe dziecko przed wojną 
znała go bardzo słabo, a  w  czasie 
wojny ukrywał się w Burzynie w ro-
dzinnym domu, gdyż był na liście 
polskich patriotów poszukiwanych 
przez Gestapo. Umiał się maskować, 
gdyż ubierał się tak jak wszyscy miej-
scowi chłopi, często pracował widłami 
przy gnoju, nie stronił od łopaty, miał 
odciski na rękach. A  równocześnie 
prowadził wiele tajnych kompletów 
w  zakresie szkoły średniej na tere-
nie Tuchowa, Elsowa, w Lubaszowej, 
Brzozowej itp. Po wybuchu drugiej 
wojny światowej Urszula chodziła 
do Szkoły Powszechnej w  Tucho-
wie jeszcze przez dwa lata. Uczył ją 
dyrektor tej szkoły, Leopold Kluger. 
Po ukończeniu szkoły powszechnej, 
mając 14 lat, aby nie zostać wywie-
zioną do pracy w głąb Niemiec w ra-
mach tzw. „baudystu” (przymusowa 
praca w Niemczech w czasie II wojny 
światowej), poszła do pracy w  Tar-

nowie do 
niemiec-
kiej fir-
my, która 
była zlo-
kalizowa-
na przy 
ulicy Goldhamera 2. Firma ta szyła 
pokrowce i  celty na sprzęt wojskowy 
dla armii niemieckich. Zatrudnienie 
to było wystarczającą ochroną przed 
wywiezieniem do Niemiec. Za pra-
cę dawano kartki na żywność, którą 
można było pobrać w wyznaczonych 
tarnowskich sklepach. W  Tarnowie 
pracowała do czasu, kiedy wokół Tu-
chowa zaczęto kopać wały przeciw-
czołgowe i  umocnienia dla gniazd 
ciężkich karabinów maszynowych. 
Było to w  roku 1944. Wówczas ze-
rwano komunikację z  Tarnowem, 
a  wszystkich mieszkańców od 16 
roku życia skierowano do budowy 
ww. umocnień. Prace nadzorowali 
Niemcy. Trzeba było zgłaszać się na 
miejsce zbiórek w  rynku na godzinę 
7 rano, gdzie odbywał się apel. Pobie-
rano łopatę i w grupie, pieszo, trzeba 
było iść na wyznaczony odcinek do 
kopania rowów. Silniejsi mężczyźni 
byli wyznaczani do kopania, a  słab-
sze dziewczęta i kobiety musiały wy-
rzucaną ziemię plantować i odsuwać 



— 130 — 

Rozdział III

dalej według poleceń nadzorującego. 
Swą pracę na wałach zaczynała koło 
dworu w  Buchcicach, a  skończyła 
przy kapliczce na górze za Klaszto-
rem oo. Redemptorystów (dziś ulica 
Partyzantów). 

Życie w tym okresie było ciężkie, 
ale nikt nie narzekał. Młodzież na 
wałach dostawała chleb, ser, mar-
garynę, marmoladę, a  starsi nawet 
wódkę. Przydział cotygodniowy w po-
staci bonów otrzymywałam pracując 
w Tarnowie.

Datę ślubu pamięta doskonale:  
Było to w  roku 1950 (19 września), 
założyłam rodzinę z  Władysławem 
Boratyńskim, rówieśnikiem z  tej sa-
mej klasy szkolnej. Był to pierwszy 
strażak w  nowej rodzinie. W  szeregi 
braci strażackiej wstąpił w 1949 roku, 
mając 22 lata. Władysław Boratyński 
był człowiekiem bardzo odważnym, 
zdecydowanym, szybkim w  działa-
niu, tak jak przystało na wspaniałego 
strażaka.  Umiał szybko podejmować 
trudne decyzje, dobro ogółu znaczyło 
dla niego znacznie więcej niż własne. 
Był koleżeński, lubiany przez ogół nie 
tylko strażaków, ale większość ró-
wieśników, a  nawet wielu starszych 
mieszkańców naszego grodu.

Dał przykład niespotykanej na 
co dzień odwagi cywilnej w  paź-
dzierniku 1956 roku. Wówczas to na 
wiecu przed ratuszem w czasie tzw. 
„odwilży”, kiedy padły słowa kryty-
ki ówczesnej władzy samorządowej 

Tuchowa, był jedynym, który od-
ważył się zadziałać tak, jak w wielu 
innych dużych miastach. A  był to 
czas kiedy wywożono na taczkach 
pierwszych sekretarzy partii oraz ich 
najgorliwszych współpracowników. 
Po kolejnej porcji krytyki wygłoszonej 
przez opozycjonistów pod adresem 
przewodniczącej Gminnej Rady, na-
uczycielki Klotyldy Chwistek, skoczył 
po najbliższej stojące taczki jeszcze 
z  resztkami wapna, polecił w  nich 
usiąść ówczesnej „Carycy” Tuchowa 
i spod ratusza wywiózł ją na nich do 
rogu ulicy Zielonej. Pani ta, zniena-
widzona przez ogół społeczny, zwana 
„Carycą”, obrzucana przez młodzież 
zmarzniętym końskim łajnem oraz 
grudkami ziemi uciekała na piechotę 
ulicą w stronę mostu na Białej i tam 
dopiero dano jej spokój. Była to „na-
groda” za jej znęcanie się i nasyłanie 
UB-owców na mieszkańców Tuchowa 
i najbliższej okolicy.

Odwaga Władysława Boratyń-
skiego polegała na tym, że mimo pu-
blicznego napiętnowania i ogólnego 
oburzenia nikt inny nie odważył się 
na wywiezienie tej kobiety na tacz-
kach spod Urzędu Miasta i  Gminy. 
Czasy, o  których tu mówimy, były 
nacechowane komunistycznym ter-
rorem, przemocą. Ludzie byli spa-
raliżowani strachem, gdyż za byle co 
szło się do więzienia i nikt się z  ta-
kich decyzji nie tłumaczył. Jedynie 
w dużych miastach pozwalano sobie 
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wówczas na takie „taczkowe eksce-
sy”. Dzięki odwadze i zdecydowaniu  
druha Władysława Tuchów dołączył 
w  „czasie odwilży” do tych miast, 
w  których było zazwyczaj więcej 
ludzi odważnych do rozliczania ko-
munistycznych jurgieltników, zbyt 
gorliwie służących wówczas wrogom 
polskiego narodu. 

Urszula i Władysław mają dwie 
córki: Małgorzatę i Bogusławę, któ-
re uczestniczą w  życiu strażackim 
Ochotniczej Straży Pożarnej w  Tu-
chowie, jak również wychowały na 
strażaków własnych synów i wnuki.  
Małgorzata wyszła za mąż za Tade-
usza Bakulińskiego, natomiast Bo-
gusława wyszła za mąż za Andrzeja 
Pytkę i nazywa się Bogusława Bora-
tyńska-Pytko. 

Rodzina Boratyńskich to wielo-
pokoleniowa rodzina strażacka, gdyż 
ojciec mojego męża - Marian Bora-
tyński był najstarszym strażakiem 
w  rodzinie, pochodził z  Ryglic.  On 
był tym saperem, który rozminowy-
wał pole Małopolskiego nad Białą 
i w tej akcji stracił życie. Był przy tej 
pracy z synem Wacławem, który stał 
dalej od niego i przeżył, a  jego roze-
rwało. Były to miny talerzowe, duże, 
przeciwczołgowe... – wspomina.

Po odchowaniu dzieci pracowa-
ła w GS-ie w Tuchowie od roku 1969. 
Po 5 latach pracy przeszła operację 
zastawki serca, a następnie będąc na 

rencie, powróciła do pracy w GS-ie, 
ale już nie na cały etat.

Ze strażą związana jest od 
ok. 1975 roku, kiedy ówczesnym pre-
zesem był Józef Piątek. Zapisała się 
do straży, gdyż podobała jej się opra-
wa różnych uroczystości z udziałem 
strażaków.

 Druhna Urszula nie brała 
udziału w akcjach bojowych, ale sta-
rała się pomagać, kiedy była taka po-
trzeba, tam gdzie potrafiła najlepiej. 
Najczęściej pracowała w kuchni przy 
obsłudze wszystkich uroczystości 
w  Domu Strażaka. Głównie uczest-
niczyła w życiu kulturalno-towarzy-
skim, patriotycznym. W  tym rów-
nież okresie wstąpiły do straży jej 
córki, Małgorzata i  Bogusława. Ro-
dzinna atmosfera pozwalała spędzać 
mile czas w  Domu Strażaka całym 
strażackim rodzinom. 

W roku 2003 została doceniona 
jej pracowitość i  poświęcenie przez 
Zarząd OSP, który wytypował ją do 
nagrody. Podczas obchodów 120-le-
cia OSP Tuchów odznaczona została 
Złotym Medalem za Zasługi dla Po-
żarnictwa, który wręczał druh Wie-
sław Woda. 

Jeśli chodzi o  jej obserwacje co-
dziennej działalności strażackiej, to 
widzi, że mimo dużej ilości strażaków 
w  jednostce, na głos syreny zbiega 
się ich niewielu. Zawsze są prawie ci 
sami z najbliższych domów. Zaledwie 
kilku dorosłych, ale przeważnie naj-
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młodsi. Ci kultywują dawne tradycje 
strażackich ochotników, nie licząc 
swego czasu, ani trudu.

Gdy tylko rozlega się syrena, dom 
opuszczają strażacy, biegnąc, aby 
pomagać innym. Na początku dom 
Boratyńskich opuszczał zawsze druh 
Władysław, następnie zięć, a  teraz 
wnuki Urszuli. Wszyscy są zasłużo-
nymi strażakami.

Po opuszczeniu domu przez 
strażaków ktoś musi w  nim zostać, 
aby zaopiekować się małymi dzieć-
mi, pilnować go, przygotować strawę 
dla powracających, wygłodzonych 

uczestników bojowej akcji itp. To 
zadanie zawsze spełniała, oczekując 
cierpliwie nieraz po kilkanaście go-
dzin na powrót członków rodziny, 
druhna Urszula, przyzwyczajając 
później do tej roli również swe cór-
ki. Dla mnie prawzorem i  ideałem 
była starożytna postać Penelopy, któ-
ra potrafiła czekać cierpliwie na po-
wrót męża z wojny przez przeszło 20 
lat – mówi z ciepłym, rozbrajającym 
rodzinnym uśmiechem. 

Opracowali: dh. Agnieszka Wąs
dh Aleksander Kowalik
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2. Druh 
Tadeusz Drabik

Tadeusz Drabik urodził się 
w 1942 roku w wielodzietnej rodzi-
nie (jego rodzeństwo to: Jan, Wła-
dysław, Alojzy i  Janina) w  Burzy-
nie. Ojciec był inwalidą wojennym 
z czasów II wojny. W roku 1948 za-
mieszkali w Tuchowie w wynajętym 
domu po przedwojennym grabarzu 
na tzw. Kirchole (koło żydowskiego 
cmentarza). W  Tuchowie ukończył 
siedmioklasową szkołę powszechną. 
Przerywając dalszą naukę, poszedł 
do pracy na tzw. służbę prywatną na 
3 lata, czyli do 1959 roku. Mając 17,5 
roku podjął pracę w  kolejnictwie, 
w tzw. sezonówce, z którym to miej-
scem związał się przez kolejne 10 lat. 
Była to praca ciężka, mało satysfak-
cjonująca. W  roku 1969 otrzymał 
etat w  TAMEL-u  (fabryce silników 
elektrycznych w  Tarnowie), gdzie 
przepracował następne 3 lata. 

Wreszcie w roku 1972 udało mu 
się przenieść do tuchowskiej Gospo-
darki Komunalnej, w której przepra-
cował 15 lat. Wreszcie po ciężkiej 
operacji na tchawicę i  przez bóle 
kręgosłupa został uznany za niezdol-
nego do pracy i  przeszedł na rentę, 
a potem przeniesiono go na emery-
turę . 

Strażą interesował się od młodo-
ści, wszelki wolny czas wykorzysty-

wał po-
magaj ąc 
s t r a ż a -
kom myć 
węże, sa-
m o c h ó d 
i  inny 
sprzęt bojowy. Jednak formalnie 
został przyjęty na strażaka w  1960 
roku po pożarze u  p. Sutkowskiego 
w  Buchcicach, za prezesury Kazi-
mierza Dudka. 

W  roku 1965 zawarł związek 
małżeński z Józefą Duran i wówczas 
osiedlili się na ulicy Głębokiej, gdzie 
mieszkają do dziś. Od roku 2008 jest 
na emeryturze .

W  straży przeszedł przez pra-
wie wszystkie obowiązujące szkole-
nia, podstawowe i  specjalistyczne, 
zdobywając kolejno uprawnienia: 
obsługi  sprzętu motorowego OSP  
w Wieliczce w roku 1972, naczelni-
ka OSP III stopnia, organizowany 
w roku 1973 w Pleśnej, radioopera-
tora w OSP w 1992 roku.

Czynnym strażakiem jest już 52 
lata. W tym czasie oprócz wyjazdów 
bojowych do pożarów pełnił wie-
lokrotnie w  jednostce OSP funkcję 
gospodarza. W  sumie jak zliczy-
my wszystkie kadencje rozrzucone 
w czasie, uzbierało się 25 lat gospo-
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26. Świadectwo wyszkolenia w zakresie obsługi 
sprzętu motorowego, Wieliczka 1972 r.

27. Świadectwo wyszkolenia w zakresie  
III stopnia naczelnika OSP, Pleśna 1973 r.

28. Świadectwo wyszkolenia w zakresie  
radiooperatora OSP, Tuchów 1992r.  

darowania, co wcale nie było łatwym 
zadaniem. Wprost przeciwnie wy-
magało wiele czasu i  siły, aby temu 
podołać. O  swych kolegach mówi - 
moimi pierwszymi w straży kolegami 
byli Staszek Korman,  Staszek Nicpoń 
i inni. Strażacy zawsze się wzajemnie 
szanowali. Od czasu do czasu były 
różne zwady i  chwilowe gniewy, ale 
zawsze kończyły się takie dąsy pojed-
naniem. Takie zachowania nie mia-
ły wpływu na udział w  akcjach, bo 
wówczas wszyscy się jednoczyli i cza-
sami dopiero wspólna kolejna akcja 
kończyła te niepoważne spory. Chęć 
niesienia pomocy zawsze była nad-
rzędna w  stosunku do koleżeńskich 
nieporozumień, które najczęściej się 
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29. Zaświadczenie o udziale w akcji „Kuźnia Raciborska”, Tarnów 1992 r.

30. Legitymacja do odznaki Brązowym Medalem 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” z 1976 r.

32. Legitymacja do odznaki Srebrny Medal  
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” z 1980 r.

31. Legitymacja do odznaki Złoty Medal  
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” z 1983 r.

33. Legitymacja do odznaki Brązowym Krzyżem 
Zasługi, Warszawa 1993 r.
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kończyły, gdy zawyła strażacka syre-
na.

Ze wszystkich akcji bojowych, 
w których uczestniczył, najtrudniej-
szą było gaszenie ognia w lasach wo-
jewództwa katowickiego. Do akcji 
w  Kuźni Raciborskiej tuchowskich 
strażaków skierowało Krajowe Cen-
trum Koordynacji Ratownictwa. 

34. Legitymacja do odznaczenia 
„Strażak Wzorowy” z 1974 r.

35. Legitymacja do odznaczenia „Za zasługi we 
współzawodnictwie ppoż” z 1979 r.

36. Nadanie Złotego Medalu „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa”, Warszawa 1992 r.

37. Legitymacja do odznaki „Za wysługę 50 lat” 
z 2009 r.
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Druh Tade-
usz Drabik 
uczestniczył 
w  niej nie-
p r z e r w a n i e 
od 28 do 
3 1 . 0 8 . 1 9 9 2 
roku. W  cza-
sie tej akcji 
spłonęły 4 sa-
mochody stra-
żackie, a  tu-
chowski też 
został opalony 
i  nadawał się 
tylko do na-
tychmiastowe-
go remontu. 

O  po-
ś w i ę c e n i u 
druha Drabi-
ka świadczą 
fakty z  jego 
życia, mię-
dzy innymi  
raz choro-
wał w  domu 
na zapalenie 
płuc, ale jak 
zawyła strażacka syrena, to uciekł 
przez okno, za co oberwało mu się 
od całej rodziny. W czasie dwóch ak-
cji został całkowicie zmoczony przy 
około 30 stopniowym mrozie, co też 
skutkowało zapaleniem płuc.

Przed 1965 rokiem tuchowscy 
ormowcy skradli mundury, które 

38. Podziękowanie za walkę z żywiołem od premiera D. Tuska, Warszawa 2010 r.

druhowie mieli przygotowane do 
straży przy Grobie Pańskim w czasie 
Wielkanocy. Dopiero zdecydowana 
postawa wszystkich strażaków zmu-
siła przedstawicieli partii i  milicji 
do oddania mundurów. Strażacy za-
grozili odmową wyjazdu do najbliż-
szych akcji. 
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Za dzielną postawę strażacką był 
też odznaczany, nagradzany i  wy-
różniany.  I  tak otrzymał wszystkie 
trzy medale „Za Zasługi dla Pożar-
nictwa”.

W roku 1993 został odznaczony 
Brązowym Krzyżem Zasługi przez 
prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej. ZOSP Zarząd Okręgu w  Kra-
kowie przyznał druhowi Tadeuszowi 
odznakę Strażak Wzorowy w  roku 
1974, a  w  roku 1979 od ZOSP Za-
rządu Wojewódzkiego w  Tarnowie 
otrzymał odznakę „Za zasługi we 
współzawodnictwie ppoż.” Złoty 

Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” 
po raz drugi otrzymał w roku 1992. 
Na szczeblu gminy Prezydium Za-
rządu Oddziału Gminnego nadało 
mu Odznaki za wysługę 50 lat.

Druh Tadeusz Drabik może po-
chwalić się też dwoma listami po-
chwalnymi za gorliwą i ofiarną dzia-
łalność w zaszczytnej służbie pożar-
niczej, jeden z roku 1972, podpisany 
przez Prezesa Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku OSP, drugi 
od Prezesa Rady Ministrów Rzeczy-
pospolitej Polskiej –Donalda Tuska 
z roku 2010.

Opracowali: dh. Agnieszka Wąs
dh Aleksander Kowalik
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3. Druh 
Kazimierz Dudek

Prezes Kazimierz Dudek urodził 
się 6 kwietnia 1926 roku w Jodłówce 
Tuchowskiej. Do szkoły powszech-
nej uczęszczał w tejże miejscowości. 
Była to szkoła specyficzna - sześcio-
latka z siedmioletnim cyklem kształ-
cenia, czyli materiał klasy 6 podzie-
lony był na dwa lata. Szkołę tę ukoń-
czył w roku 1939. 

Ojciec jego był cieślą budowla-
nym, umiejącym zaplanować i  wy-
konać najtrudniejsze nawet projekty. 
Po ukończeniu szkoły powszechnej, 
już w  czasie wojny, przez rok pra-
cował  w  ojcowskiej ekipie ciesiel-
sko- budowlanej pod kierunkiem 
swego ojca, który wtajemniczał go 
w  najtrudniejsze nawet techniki łą-
czenia materiału budowlanego za-
równo przy budowie ścian, jak i  co 
było znacznie trudniejsze, dachów 
(różnych załamań, narożników, wy-
stępów, okapów itp.). Po roku pracy 
zmarł jego ojciec, a  pozostałych 5 
członków ekipy na kierownika wy-
brało wówczas Kazimierza-niespeł-
na szesnastoletniego chłopca. I  tak 
przepracowali do marca 1944 roku. 
W  tym roku został przez Niemców 
w  ramach tzw. baudystu skoszaro-
wany w  Tarnowie na parowozow-
ni, skąd wyprowadzano młodych 
chłopców do różnych prac.

Po wojnie 
każdy fa-
chow i e c 
m u s i a ł 
z d o b y ć 
p a p i e r y 
potwier-
dzające kwalifikacje, aby móc wyko-
nywać swój zawód. Mój rozmówca 
też został wrzucony w  tryby tej ad-
ministracyjnej machiny. Najpierw 
zaczął od zdobywania podstawo-
wych kwalifikacji budowlanych, 
zwanych uczniowskimi, które udało 

39. Świadectwo ukończenia kursu przygotowaw-
czego do egzaminu czeladniczego, Tarnów 1961 r.
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mu się bez trudu uzyskać na kursie 
w Tarnowie. Mając dobre przygoto-
wanie teoretyczne i  dużą praktykę, 
nie sprawiło mu to większej trud-
ności. Następny etap to zdobywanie 
tytułu czeladnika i przypisanych do 
niego uprawnień budowlanych. Kurs 
taki organizowany był w  Tarnowie. 
Kwalifikacje mistrzowskie ze sztuki 
budowlanej trzeba było zdobywać 
już w Krakowie. Wymagano tam nie 
tylko umiejętności odczytywania 
projektu budowlanego, ale też umie-
jętności projektowania. Na egzamin 
wzywano od razu większą grupę chęt-
nych, brano ich do budynku jednej ze 
szkół wyższych, podawano założenia 
i trzeba było wykonać projekt na wy-

sokim poziomie. Taki egzamin trwał 
3-4 dni. Konkurencja była duża, gdyż 
byli to zarówno technicy po szkołach 
technicznych, jak i inżynierowie. Na-
szemu prezesowi udało się i ten etap 
zaliczyć i otrzymał upragnione kwa-
lifikacje do wykonywania nadzoru 
budowlanego.

Mając uprawnienia z  zakresu 
nadzoru budowlanego od roku 1949 
przyszedł do Tuchowa, gdzie od 
razu otrzymał od powiatowego kie-
rownika pionu budowlanego polece-
nie nadzorowania budowy Ośrodka 
Zdrowia, wykonywanego w  czynie 
społecznym obywateli, przy  wspar-
ciu miejscowych władz samorządo-
wych, które reprezentowali: Michał 

40. Świadectwo Czeladnicze, Tarnów 1961 r. 41. Dyplom Mistrzowski, Proszowice 1964r.
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Galas, Jan Florkowski, Franciszek 
Głuszek, w  latach późniejszych Jan 
Markucki, Włodzimierz Orobeć. 
Na początku lat 50. więcej mówiono 
o budowie, aniżeli cokolwiek robiono, 
gdyż władze tarnowskie nie chcia-
ły wydać potrzebnego zezwolenia. 
Trwały więc prace niwelacyjno-przy-
gotowawcze wykonywane ręcznie 
przy pomocy taczek i  łopat. Dopiero 
parę wyjazdów członków Komitetu 
Budowy do Warszawy doprowadziły 
do pozytywnych decyzji i już od roku 
1958 ruszyły prace, tak, że w  roku 
1964 oddano pierwszą część Ośrodka 
Zdrowia i  szpitala do powszechnego 
użytku. Nadzorowi pana Kazimierza 
podlegała również budowa szkół na 

Wołowej, w  Karwodrzy i  Mesznej 
Opackiej.

W roku 1950 władze powiatowe 
i miejscowe samorządowe wpłynęły 
na mojego rozmówcę, aby objął po 
Michale Galasie (ówczesnym sekre-
tarzu PZPR w  Tuchowie) funkcję 
prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Tuchowie. Jak na owe czasy było 
to wielkie wyróżnienie dla młode-
go strażaka, a  co najważniejsze nie 
przewidywano wówczas innej decy-
zji jak pozytywnej od wskazanego 
na jakieś stanowisko. Tak więc ma-
jąc zaledwie 24 lata, został prezesem 
OSP w Tuchowie i  funkcję tę pełnił 
do 1971 roku. W  pierwszych latach 
prezesury jeździłem też jako prosty 

42. Skan z protokołu nr 6/66, str. 1 i 2
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43. Skan z protokołu nr 7/66 str. 1 i 2

44. Skan z protokołu nr 3/68 str. 1 i 2
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członek ekipy ratowniczej do poża-
rów, uczestniczyłem osobiście wraz ze 
strażakami w  akcjach ratowniczych, 
powodziowych, jak i  innych, np.: 
ocenach szkód po przejściu burzowej 
nawałnicy, usuwaniu osuwisk tamu-
jących ruch na jakimś odcinku drogi 
itp. – wspomina.

Warunki pracy były trudne, 
gdyż remiza była w starej drewnianej 
szopie koło poczty, brak było miej-
sca na suszenie węży, czy też czysz-
czenie i mycie strażackiego sprzętu. 
Powoli dojrzewała myśl o  budowie 
nowej remizy w  czynie społecznym 
wszystkich strażaków i  ich rodzin. 
Z tą inicjatywą wystąpił na Walnym 
Zebraniu 1966 roku prezes Zarządu 
Straży Pożarnej, dh Kazimierz Du-
dek. Po otrzymaniu votum zaufania 
rozpoczął starania o  kupno działki 
pod budowę remizy. Na zebraniu 
Komendy Ochotniczej Straży w Tu-
chowie w dniu 27 kwietnia 1966 roku 
omówiono sprawę budowy nowej 
remizy, postanawiając podpisać kon-
trakt z panią Erazmusową na kupno 
parceli przy ulicy Świerczewskiego, 
zacząć niwelację terenu, zwozić żwir 
z Błonia, na którym należało zrobić 
odkrywkę oraz budować szopę na 
materiał (księga protokołów – pro-
tokół nr 6/66, podpisany - przewod-
niczył K. Dudek, sekretarzował – W. 
Grzanka). 

W następnym protokole nr 7/66 
zamieszczono notatkę, że dokonano 

45. Legitymacja do odznaki Złoty Medal „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa” z 1993 roku.

46. Legitymacja do odznaki „Za wysługę XV lat”, 
Tarnów 1967r.

kupna parceli pod budowę remizy. 
Jednak notatka ta nie jest zbyt wiary-
godna, gdyż w niej nie ma istotnych 
danych historycznych: brakuje na-
zwiska notariusza, daty podpisania 
tego dokumentu. Ponadto podano 
jako sprzedające: panią Erazmusową 
i dwie jej siostry tj. Borawską i Gąd-
kową (brak imion), a ze strony OSP 
jako kupujących: Kazimierza Dud-
ka, Stanisława Kwieka i  Wojciecha 
Grzankę, nie wymieniając ich umo-
cowań prawnych do zawarcia po-
dobnej transakcji. Nie wymieniono 
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też informacji najistotniejszej, czyli 
ile zapłacono za te 27 arów, ani  też 
na kogo z  obecnych wypisano akt 
kupna danej działki – czy na OSP, 
czy na ich prywatne nazwiska.

W  protokole nr 3/68 z 8 sierpnia 
1968 roku ustalono termin przeka-
zania nowej remizy do użytku OSP, 
inaczej mówiąc jej odbioru, na 6 
października 1968 roku, na niedzie-
lę, wybrano Komitet Organizacyjny 
tej uroczystości itp. Jednak w następ-
nych protokołach brak jest jakiejkol-
wiek wzmianki o tej uroczystości, ile 
pieniędzy zebrano itp. Są tylko zdję-
cia z jej przebiegu. 

Żwir na budowę ww. remizy bra-
no prosto z Białej oraz z Błonia. Wo-
ził go końmi Kras (mój rozmówca nie 
pamięta imienia). Dużo żwiru przy-
wieźli Kazimierz Drelicharz, Tadeusz 

Sajdak z  miasta i  Tadeusz Sajdak 
z  Kielanowic z  przydomkiem „Moc-
ny”. 

W  czasie kadencji druha Dud-
ka sekretarzem w  Zarządzie OSP 
był Wojciech Grzanka, wymienio-
ny powyżej przy akcie kupna dział-
ki. Prezes K. Dudek wspomina, że 
wszystkie ważniejsze decyzje razem 
przedyskutowywali, rozważali plusy 
i  minusy danych posunięć. Bardzo 
lubił z druhem Grzanką rozmawiać, 
gdyż był to człowiek doświadczony 
i oddany miejscowej straży. 

Władze strażackie doceniły za-
sługi mojego rozmówcy i przyznały 
mu szereg odznaczeń i medali: mię-
dzy innymi: Złoty Medal „Za Zasłu-
gi dla Pożarnictwa”, kilka odznak za 
wysługę X, XV lat w służbie strażac-
kiej itp. 

Opracowali: dh. Agnieszka Wąs
dh  Aleksander Kowalik
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4. Druh
Stefan Gąsior 

Co widział, co słyszał i co prze-
żył jeden z najstarszych strażaków 
Tuchowa!

Leon Gąsior – dziadek, Franci-
szek Gąsior – ojciec Stefana to linia 
rodzinna. Zgodnie z  sugestiami in-
fułata ks. Rybarskiego jak Franciszek 
szedł  na I wojnę, to w księgach para-
fialnych zapisano po łacinie nazwi-
sko Gąsowski (vel Gęsar), z  czego 
później zrobiono Gąsiora.

Życie druha Stefana Gąsiora od 
początku było bardzo bogate w cie-
kawe wydarzenia. Urodził się 1934 
roku w rodzinie tuchowskiego kraw-
ca, Franciszka Gąsiora. Franciszek 
był związany dość ściśle z  kościo-
łem św. Jakuba Ap. w którym pełnił 
funkcję kościelnego do 1956 roku. 
Był strażakiem, specjalistą od mo-
topompy, w  którą tuchowska straż 
została wyposażona w  1936 roku. 
Jego syn, Stefan, swoją przygodę 
strażacką rozpoczął dość wcześnie, 
bo już w  7 klasie szkoły powszech-
nej. Wcześniej często podglądał swe-
go ojca na ćwiczeniach strażackich 
i stąd wzięło się jego zainteresowanie 
OSP. Ojciec pełnił w jednostce ważną 
funkcję mechanika - specjalisty od 
motopompy, którą początkowo  tyl-
ko on umiał uruchamiać. Szkolnym 

w y c h o -
w a w c ą 
n a s z e g o 
strażaka 
był Stefan 
S t r a d a . 
Z  tego 
okresu  pamięta jedną ciekawą przy-
godę szkolną. Mieli jakieś zadanie 
z  j. polskiego napisać w  domu, on 
sobie zapomniał i  w ostatniej chwili 
trzeba było od kogoś odpisać. Szyb-
ko odpisał je od jednej z koleżanek. 
Tymczasem inny kolega  wyskoczył 
na ławkę i wołał wskazując na Stefa-
na – „O, pan osioł, osioł”. Niewiele 
myśląc obrażony uczeń rzucił w nie-
go kałamarzem grzybkowym, ten 
jednak sprytnie się uchylił i ks. Ka-
płański będąc na linii rzutu, dostał 
nim w czoło. Stefan przeraził się, bo 
ten ksiądz często bywał u jego ojca - 
krawca. Ksiądz Kapłański przyjaźnił 
się z nim, więc jak po tym incyden-
cie zbliżał się do ich domu, Stefan 
krył się. Wspomniany ksiądz jednak 
się nie poskarżył. Dopiero po roku 
przy Stefanie opowiedział to zdarze-
nie ojcu.

Pan Stefan wspomina: Do szkoły 
miałem niedaleko. Z  tego okresu pa-
miętam, że dzięki ks. Kapłańskiemu 
żyję, bo przyłapał mnie wychodzącego 
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ze szkoły w czasie przerwy i zawrócił 
do klasy. Mieliśmy wtedy w planie we 
trzech wysadzać na Skałce porzuconą 
minę. Przed religią chcieliśmy wysko-
czyć ze szkoły. Oni uciekli, ja musia-
łem zostać. Za chwilę usłyszeliśmy 
mocny wybuch. Koledzy przybiegli 
osmoleni. W tych czasach znosiliśmy 
do ratusza pociski artyleryjskie, wyj-
mowaliśmy zapalniki, laski dynamitu 
i  później detonowaliśmy je - to była 
nasza codzienna zabawa. Rozbierali-
śmy też pociski rurowe, artyleryjskie.

Z  zawodu jestem nurkiem po 
szkole zawodowej – mówi pan Ste-
fan. Pracowałem w  swoim zawodzie 

w Szczecinie do 1954 roku. Po ukoń-
czeniu szkoły podstawowej, mając 14 
lat wyjechałem do Szczecina do tzw. 
PaPRCiP– co oznaczało Państwowe 
Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych 
i  Podwodnych. Spędziłem tam 6 lat. 
Byłem na nakazie pracy.

 W  Szczecinie wziąłem ślub cy-
wilny, a  w  Tuchowie kościelny. Tak 
więc od 1954 roku jestem z moją Pa-
nią. Ona ma 83 lata, ja 78. (Muszę  
zaznaczyć, że mój ojciec też był 5 lat 
młodszy od mamy, więc to nasza ro-
dzinna tradycja). Mój obecny stan ro-
dzinny to: czworo dzieci – legalnych, 
nielegalnych nie mam. Wnuków 11. 

47. Stara świetlica. Na zdjęciu: Helena Klimek, Józef Skała, Stefan Gąsior, Jan Dziadek, 
Franciszek Gąsior, Janina Król, Irena Prorok, Stanisław Wójcik, Józef Berdychowski, 

Kazimierz Dziadek, Aleksy Płachno, Katarzyna Gąsior, Janina Wójcik, Renata Gąsior, 
Władysław Klimek, Stanisław Dusza, Mieczysław Karpiel, Alfreda Eilmes, Marian Trzęsiński, 

Kazimierz Dudek, Andrzej Król, Gerard Gądek, Władysław Boratyński
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Wszyscy byli lub są strażakami. Tra-
dycja strażacka przekazywana jest 
z pokolenia na pokolenie. Jeden wnuk 
skończył medycynę, jest chirurgiem. 
Mieszka w  Mysłowicach, skończył 
akademię Medyczną w Bydgoszczy.

Od 1954 roku druh Stefan zain-
teresował się tuchowską OSP, zaczął 
robić kursy doszkalające. Najpierw 
kurs w Krakowie III i IV stopnia. 

Pamiętam – wspomina -  że jako 
dziecko byłem obecny przy spaleniu 
przez Niemców Bóżnicy. Niemcy nie 
pozwolili jej gasić, tylko polewać da-
chy okolicznych domów. Wodę dowo-
żono beczkowozem ciągnionym przez 
Żydów. Wówczas po raz pierwszy wi-
działem, jak trudno jest opanować 

prądownicę wodną w czasie podawa-
nia wody do przodu. Jeden ze stra-
żaków stojąc na dachu na drabinie, 
wypuścił ją z rąk. Zaczęła się rzucać 
po ziemi jak wąż. Ojciec mój dobiegł 
i opanował tę prądownicę, za co po-
chwalił go obserwujący to zdarzenie 
Niemiec. Motopompa była z Chrza-
nowa, polskiej przedwojennej pro-
dukcji, ufundowana na 50-lecie OSP.

W  młodości lubiłem się bawić 
w pobliżu ćwiczących strażaków i ża-
den z nich nie mógł mnie odgonić. Aż 
pewnego razu przejechał mi po ple-
cach wodą z prądownicy. Od tego cza-
su jak tylko ojciec zapalał motopom-
pę, to kryłem się, gdzie tylko mogłem. 
Kochałem ćwiczenia strażackie. Żona 

48. Stefan Gąsior (na dole) członek zespołu wokalnego Terenowego Oddziału Samoobrony (1968 r.)
Od lewej: Ryszard Polak, Barbara Polak, Prorok, Jadwiga Ratuszyńska, Agnieszka Kowalik,  

Bronisław Kapałka, Bogusława Lipka, Józef Wojtas, Barbara Karpiel, NN
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była tolerancyjna w stosunku do stra-
ży. W jednostce OSP najbardziej po-
dobało mi się koleżeństwo, przyjaźń, 
solidarność, zgranie, jeden na drugie-
go nie donosił, a  w  sytuacjach trud-
nych mogliśmy liczyć na siebie.

W  skład drużyny strażackiej 
wchodziły też samarytanki - dru-
żyna żeńska, która zajmowała się 
niesieniem pomocy przedlekarskiej. 
Należały do niej Prorokówna, dwie 
Brodłówny, Danka Zielińska, Andzia 
Jaworska (tzw. Piórko). 

Pewnego razu pojechaliśmy do 
pożaru w Kipsznej, paliła się stodoła. 
Brak było wody w gospodarstwie, ale 
w  połowie górki była ocembrowana 
studzienka. Ojciec wysłał mnie na 
rozpoznanie, zobaczyłem studzien-
kę, niezbyt głęboką, z odrobiną wody. 
Ojciec zarządził podłączenie do niej 
motopompy. Okazało się, że studzien-
ka ta była tak wydajna, że po dwóch 
godzinach pompowania ubyło z  niej 
zaledwie parę centymetrów wody.

Wspaniałymi kolegami strażaka-
mi byli: Kazek Dudek, Andrzej Król, 
Alojzy Płachno, Józef Berdechowski, 
Władysław Smołucha, Stanisław Ha-
łun, Suchanik-(Świdroc), Stefan Su-
chan, Tadek Drabik i inni.

Według mojego rozmówcy daw-
niej strażacy byli odważniejsi. Czę-
ściej zdarzały się większe pożary, 
ludzie byli lepiej wyćwiczeni, wy-
szkoleni, nie dawali się zaskakiwać 
z byle powodu. Musieli też liczyć na 

siebie, mniej na technikę. Częściej 
były obowiązkowe ćwiczenia dosko-
nalące (dwa razy w tygodniu; odpo-
wiadał za nie komendant jednostki). 
Strażacy nabierali wówczas prak-
tycznych umiejętności, sprawności, 
nawyków prawidłowego zachowania 
się w czasie akcji gaśniczej. Większy 
posłuch miał dowódca.  

W terenie rozpoznania ognia po 
przybyciu do pożaru dokonuje do-
wódca lub komendant z  jednostki, 
która pierwsza przybyła do akcji ga-
szenia. Na rozpoznanie wewnętrzne  
wyznaczał strażaków dowodzący ak-
cją. Oni wykonywali rozkaz, nie było 
możliwości sprzeciwu. Zwiad czynił 
dowódca sekcji lub sam naczelnik, 
aby rozpoznać rozległość zagrożenia.

Wszystkie zdjęcia zarówno z ak-
cji gaśniczych jak i uroczystości prze-
kazałem do kroniki. W  kronice pro-
wadzonej przeze mnie było wszystko 
zapisywane, kto był obecny, kto brał 
udział w  jakiejś akcji, miejsca po-
szczególnych akcji itp. Jest tam dobrze 
opisany pożar w Klasztorze i wklejo-
ne podziękowanie od oo. Redempto-
rystów.

Za moich czasów syrena alarmo-
wa była ręczna, przechowywano ją 
w Urzędzie Gminy. Ganiano z nią na 
wiadukt kolejowy i wzywano straża-
ków. Na drugim punkcie koło Skład-
nicy strażak grał na trąbce.

Gdy ojciec jeszcze żył, na kurs 
mechanika motopompy pojechał Józef 
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Starostka. Tytuł mechanika zdobył na 
kursie w Wieliczce. Wówczas nie było 
żadnych pomp na baterię, wszystkie 
trzeba było zapalać ręcznie, przez 
szarpanie, a do tego trzeba było znać 
każdy silnik, bo niby takie same, ale 
każdy miał inne warunki zapłonu.

Z ciekawszych przeżyć mój roz-
mówca wspomina - Starem-20, któ-
rego miała straż, woziłem z  Błonia 
żwir na budowę nowej remizy. Była 
to taka kląkwa, że trzeba było go 
umieć obsługiwać. Ja potrafiłem nim 
nawieźć żwiru na całą budowę, ale 
trzeba było przy pełnym obciążeniu 
posługiwać się tylko jedynką i wtedy 
były duże przepały. 

Pewnego razu pojechaliśmy do 
Siemiechowa, gdzie w  lesie zapaliła 
się szopa, w  której pracownicy leśni 
składali narzędzia. Dojazd był za-
barykadowany przez młode brzózki. 
Kierowcą wówczas był Wojtek Kmie-
towicz. Odważył się on jechać po 
nich, a drzewka się przyginały aż do 
ziemi. Z powrotem musieliśmy wziąć 
toporki i wyciąć je, bo nie było innej 
drogi. 

Dawniej nie było dla strażaków 
żadnych nagród, nikt nie dostawał 
gratyfikacji. Odznaczenia można 
było dostać za dobrą służbę, były też 
przydzielane awanse. Odznaczenia 
możliwe były za wysługę lat, potem 
„zasłużony strażak”. Jako komendant 
dostałem Brązowy, Srebrny i  Złoty 

Krzyż Zasługi. Czynnym strażakiem 
byłem przez 54 lata. 

Byłem też w  wojsku od 1954 do  
1957 roku. 3 lata w  lotnictwie, mię-
dzy innymi w  Modlinie. Tam ukoń-
czyłem szkołę podoficerską, ojciec 
dostał z  jednostki list pochwalny za 
dobre osiągnięcia syna. Ze szkoły 
w  każdą niedzielę uciekałem do ko-
ścioła, bo oficjalnie nie było można 
tam chodzić. Przyłapał mnie na tym 
kapitan. Pod koniec szkoły zapropo-
nował mi pozostanie w tej jednostce, 
ale po kilku dniach zmienił przydział 
na Kraków. W Krakowie w jednostce 
w Balicach na lotnisku występowałem 
już jako elektryk po przeszkoleniu. 
Pilnowałem oświetlenia pasa starto-
wego, wymieniając żarówki. 

Jak dawniej odbywały się poże-
gnania starszych kolegów? Na cmen-
tarzu. Dawniej żaden strażak nie od-
chodził na emeryturę. Ja znam tylko 
jednego takiego, a był nim Łazarczyk, 

49. List pochwalny za ofiarną i gorliwą  
działalność w zaszczytnej służbie pożarniczej  

z roku 1960
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czyli Jasiu Łazarek. Nie było spotkań 
pożegnalnych z powodu śmierci stra-
żaka. Strażacy trzymali straż przy 
trumnie, a  syrena odprowadzała 
ich na cmentarz. Strażacy nieśli też 
na ramionach trumnę, a  przed nią 
sztandar jednostki OSP. 

Były natomiast opłatki, zabawy 
noworoczne, kuligi, przedstawienia 
w reżyserii druha Tylki.  On też zor-
ganizował sekcję zgrywusów, która 
uświetniała różne uroczystości.

Druh Tadeusz Tylko oprócz reży-
serii pisał też teksty dotyczące życia 
bieżącego i różnych sytuacji w naszym 
mieście, np. było takie przedstawie-
nie, w  którym Tylko grał Stary Rok, 
ja grałem Nowy Rok, a teksty były ak-
tualne, dopasowane do historii i zda-
rzeń miejscowych. Dh Tadeusz Tylko  
pisał różne wiersze, co roku były nowe 
teksty, uwzględniające ostatnie wyda-
rzenia w  Tuchowie. Czasem kogoś 

ośmieszały, ale nikt nie miał prawa 
się za to obrażać. Zresztą były to tek-
sty dowcipne, a nie złośliwe.

Młodszych strażaków ganiałem 
na ćwiczeniach, czasem niemiło-
siernie, ale wytrzymywali. Dość czę-
sto robiliśmy wycieczki, początkowo 
swoim wozem do Jodłówki do lasu, 
organizowano tam ogniska, piekło 
się kiełbasę. Jeździliśmy do Wieliczki, 
Krakowa, do kopalni.

W  czasie mojej kadencji ko-
mendanta najbardziej denerwowało 
mnie, kiedy od władz lokalnych ciężko 
było wydobyć pieniądze na paliwo do 
wozu strażackiego. Często, gdy gasili-
śmy poza miastem, uważano, że poza 
rejonem nie możemy gasić. Mimo, 
że w  wielu miejscowościach nie było 
wówczas nawet namiastki straży. Za 
gaszenie poza strefą Komenda Powia-
towa wracała pieniądze, ale trzeba 
było po nie jechać do Tarnowa. Naj-

50.  Ćwiczenia TOS na płycie tuchowskiego rynku - 1967 r. - biegnący do ćwiczących dh Józef Piątek
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częściej do okręgu pozastrefowego na-
leżały Zborowice, Pławna - teren był 
bardzo ciężki.  

Po przyjeździe do Tuchowa pan 
Stefan zaczął pracować w  Rejonie 
Dróg Publicznych, jeździł walcem, 
potem spychaczem, ładowarką. 
Ukończył kurs obsługi walców dro-
gowych we Wrocławiu. Były to walce 
trójkowe do 8 ton. 

Najtrudniejszą akcją, jaką pa-
miętam, był pożar ratusza. Jak przy-
jechała straż z Tarnowa, trzeba było 
oddać dowodzenie akcją zawodow-
com. Przy ratowaniu ratusza jeszcze 
używaliśmy rękawa ratowniczego, bo 
trzeba było szybko z niektórych miejsc 
zjeżdżać na dół – to sprawiało zagro-
żenie życia. Ja byłem na ćwiczeniach 
pozorantem- specjalistą od rękawa. 
Nauczył mnie tego stary strażak Trzę-
siński. Mówił, że zawsze trzeba salto 
zrobić w powietrzu, aby wpaść do rę-
kawa na plecy, wówczas zjeżdżało się 
najszybciej, co na ćwiczeniach miało 
wielkie znaczenie. 

Piotr Swoboda mimo, że nie 
umiał czytać i pisać, był komendan-
tem straży około 20 lat. Jako fachowiec 
od straży był dobry, potrafił wyszkolić 
ludzi i  sprawnie dowodzić akcjami. 
Dawniej ciągle bywały zawody mię-
dzy strażami, dlatego strażacy przy-
gotowywali się do nich, doskonaląc 
swoje umiejętności. Pojechałem raz 
na takie zawody do Mikołajowic i na 
torze przeszkód zdobyłem I  miejsce, 

za to w nagrodę dali mi starą teczkę, 
którą  wracając, wyrzuciłem do Du-
najca. Taka była dawniej nagroda dla 
strażaka. 

W  socjalizmie miałem kolegium 
za to, że w  Boże Ciało prowadziłem 
ze sztandarem procesję w  mundu-
rach strażackich.  Wezwali mnie na 
powiatową komendę i pytali, dlacze-
go strażacy poszli na religijną proce-
sję w  strażackich  mundurach. Py-
tali mnie, dlaczego im wydajemy do 
domu mundury. Ja mówię, że to były 
mundury kolejowe. Żadne tłumacze-
nie nie pomogło i musiałem zapłacić.  
Przewodniczący kolegium pytał, dla-
czego jako strażacy szliśmy w procesji 
z flagami. Ja mu na to, że dziwię się, 
że nie rozróżnia flagi od sztandaru. 
Pyta więc, czym się różni. Mówię mu, 
że flaga jest biało- czerwona, sztan-
dar zaś z  jednej strony ma jakiś ob-
raz, a z drugiej strony ma godło na-
rodowe. Ostatecznie dostałem wów-
czas 4000 zł kary, ale ksiądz Rogóż za 
mnie to wpłacił. 

51. Legitymacja do Odznaki  
„40-lecia Polski Ludowej”
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Innym razem wzięli mnie na ko-
legium, dlatego że w  czasie procesji 
śpiewałem, idąc w  poczcie sztanda-
rowym. Ja im  na to, że to niemożli-
we, bo nie mam głosu i potrafię tylko 
boruczeć, bo mój głos jest gruby i nie-
czysty. 

Za stanie przy grobie też mie-
liśmy kolegium, zakaz wynoszenia 
mundurów z  remizy itp. Miejscowy 
ormowiec, na szczęście nie ze straży, 
został postawiony przy bramie remi-
zy i  pilnował, czy ktoś nie wynosił 
mundurów w Wielkim Tygodniu. Na 
szczęście wpadłem na pomysł, żeby 
w Wielki Czwartek zostawić jednego 
młodego strażaka w remizie i go za-
mknąć. W nocy od drugiej strony re-
mizy podeszliśmy o umówionej godzi-
nie. Strażak nazywał się Staszek Zie-
liński, wyrzucił nam mundury i  po-
trzebny osprzęt, na końcu też wyszedł, 
ale musiał zjechać po dwu-linie, żeby 
móc ją odzyskać bez zostawiania śla-
du.  Warta przy Pańskim Grobie stała 
jak zawsze. Ormowiec dostał od swo-
ich  po uszach za swoją nadgorliwość, 
niezdarność i brak skuteczności.

Po tym incydencie pułkownik 
wezwał mnie do komendy powiato-
wej i straszył wyrzuceniem ze straży. 
Ja mu na to: tylko mi pensji nie od-
bierajcie. On zdziwiony pyta, jakiej 

pensji? Ja mu na to: jak mnie chcecie 
wyrzucać, to mnie musicie najpierw 
przyjąć na pensję, bo na razie ja je-
stem ochotnikiem bez pensji. I sprawa 
ucichła. Do akcji chodziło się zupeł-
nie za darmo, nie było żadnych re-
kompensat. Ryzykowało się zdrowie 
i życie całkowicie społecznie. Tak było 
aż do ustawy o ratownictwie.

Gdy szliśmy do akcji, to w okre-
sie kiedy mieszkańcy musieli odrabiać 
szarwark, wliczano te godziny do 
obowiązkowego szarwarku. Do akcji 
jeździło się zupełnie za darmo, jeszcze 
trzeba było się kłaniać burmistrzowi, 
żeby dał pieniądze na paliwo. W póź-
niejszym czasie Komenda Powiatowa 
zaczęła wracać za paliwo, ale  kierow-
ca- strażak musiał jeździć do Tarno-
wa z  kartą, aby otrzymać pieniądze 
za zużytą benzynę. Jak wyjeżdżało 
się do pożaru poza teren gminy, to 
gmina nie finansowała paliwa, trzeba 
było umieć sobie radzić we własnym 
zakresie. Jeżeli zwrócili, to robili wiel-
ką łaskę dowódcy straży. A wówczas 
mieliśmy takie stare samochody, które 
paliły „sto na sto”, zwłaszcza w tere-
nie.

Posiadam stary mundur, któ-
ry mogę przekazać do Izby Pamię-
ci w  naszej jednostce. Odznaczenia 
przekazałem wnukowi Wojtkowi. 

  Opracowali: dh. Barbara Hudyka 
dh Aleksander Kowalik
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5. Druh 
Andrzej Gut 

r z y n y , 
potrafił ją 
skutec z -
nie leczyć, 
p o t r a f i ł 
też wycie-
lać krowy, 
konie itp. Ojciec wyrabiał w  okresie 
międzywojennym obcęgi i sprzedawał 
je masowo Żydom, wówczas praca 
w kuźni szła na trzy ogniska.

Pan Andrzej szkołę powszechną 
ukończył w  rodzinnej miejscowości 
przed 1957 rokiem, a następnie do-

Druh Andrzej Gut, syn Stanisła-
wa i Julii z domu Stanisławczyk, uro-
dził się w 1943 roku w Mesznej Opac-
kiej. Ojciec był kowalem, który rów-
nocześnie uprawiał przeszło 3 morgi 
ziemi. Rodzina była wielodzietna, 
bo dh Andrzej był jednym z jedena-
ściorga rodzeństwa, czyli było ich 7 
braci i 4 siostry. Tato Andrzeja słynął 
z wielu umiejętności. Miał naturalny 
dar składania wszelkich kostnych zła-
mań, rwał sąsiadom bolące zęby wła-
snoręcznie zrobionymi obcęgami, był 
akuszerem dla błąkającej się zwie-

52. Zdjęcie – Kurs obsługi motopomp, Wieliczka 1959 r. 
(Andrzej Gut pierwszy z prawej w dolnym rzędzie).
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skonalił swoje umiejętności na róż-
nych modnych wówczas kursach. 
W  ten sposób zdobył prawo jazdy, 
które później wykorzystał w  pracy, 
kiedy zatrudnił się w Spółdzielni Las 
prowadzonej przez Leona Eilmesa.

W roku 1958 założono w Mesz-
nej Ochotniczą Straż Pożarną. Inspi-
ratorami tej działalności byli ognio-
mistrz Władysław Bulaga (ur. 1930 
r.). i Stanisław Chwistek. Pierwszym 
prezesem został Tadeusz Czekaj. Mnie 
od razu wysłano z  naszej straży na 
kurs obsługi motopompy. Kurs ten był 
zorganizowany w Wieliczce. Jako od-
dział OSP Meszna Opacka otrzyma-
liśmy wówczas motopompę M-200, 
która w  zupełności wystarczała dla 
naszych potrzeb. Była to motopompa 
benzynowa, łatwo się zapalała i była 
niezawodna w  użyciu. W  Mesznej 
strażaków w  tym czasie było około 
20. Chrzest wspomniana motopom-
pa przechodziła jeszcze w 1958 roku 
przy pożarze u  Bieniów. Wówczas 
okazało się, że jej wydajność jest bar-
dzo dobra, mimo że miała tylko jeden 
cylinder. Zapalała się też bez kłopotu, 
bo rozrusznik u niej był na wzór roz-
rusznika WFM-emki.

W roku 1963 pan Andrzej otrzy-
mał powołanie do odbycia obo-
wiązkowej służby wojskowej, pobyt 
w  wojsku wykorzystał do doskona-
lenia umiejętności jazdy. Na kursach 
w  jednostce zdobył najpierw prawo 
jazdy III kategorii, a następnie II ka-

tegorii, co wykorzystał po powrocie 
z wojska.

Związek małżeński zawarł 20 
sierpnia 1966 roku z Anną Bień, cór-
ką Tadeusza Bienia. Następstwem 
tego było przeniesienie się do Tu-
chowa do mieszkania przy ulicy 
Świerczewskiego 3. W  1967 roku 
przenieśli się do Tuchowa do oficy-
ny obok Maciaszków. Potem zaczęli 
budowę własnego domu. Pojawiły 
się też dzieci: Krzysztof, Marcin, Ju-
styna. 

Po przeniesieniu się do Tucho-
wa wstąpił do straży tuchowskiej. 
Stąd został wkrótce wysłany na kurs 
naczelników, którym też niedługo 
go wybrano. Za czasów jego kaden-
cji naczelnikowskiej w  tuchowskiej 
straży było około 40 czynnych  stra-
żaków. 

Jak wspomina - w latach 50-tych 
i  60-tych w  okolicznych wsiach na 
dachach zabudowań gospodarczych 
były przeważnie kicorki ze słomy, 
które bardzo łatwo zapalały się po 
wyschnięciu. Taki dach trudno było 
gasić, można było tylko polewać drze-
wo, żeby się nie zapaliło, do momentu 
kiedy kicorki nie spadły z dachu.

Najważniejszym strażackim za-
daniem i  priorytetem w  działaniu 
było niesienie pomocy ludziom zagro-
żonym przez żywioł. Takie mieliśmy 
przekonania, bo tak zostaliśmy wy-
chowani przez rodziców, nauczycieli 
i księży – mówi mój rozmówca.
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Z  imprez kulturalnych w  latach 
60. straż urządzała tylko sylwestra 
i opłatki. Na nich bawiliśmy się cały-
mi rodzinami. 

Naczelnikiem byłem w  latach 
1972-73. Od roku 1973 zacząłem 
pracować jako taksówkarz, co ograni-
czyło mój czas. 

W roku 1973 zaczęliśmy przygo-
towania do 100-lecia jednostki OSP, 

gdyż wzorowaliśmy się wówczas na 
obchodach 50-lecia, które obchodzo-
no w roku 1936. Zaczęliśmy już wte-
dy szyć galowe mundury dla pocztu 
sztandarowego, w  których mieliśmy 
iść: ja – jako sztandarowy, Wiesiek 
Trzeciak, Stefan Suchan i Ryszard Po-
lak. Szyto wówczas tylko cztery mun-
dury do tych uroczystości. To było za 
prezesa J. Piątka.

  Opracowali: dh. Agnieszka Wąs
dh Aleksander Kowalik
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6. Druh
Stanisław Hałun  

g r u d n i a 
1 9 5 1 d o 
1 9 5 3 
roku. Po 
p o w r o -
cie robił 
w  Tarno-
wie kurs nauki jazdy na ciągniku. Po 
otrzymaniu prawa jazdy pracował 
dorywczo w  różnych instytucjach, 
np. w  Radłowie, Cegielni w  Tucho-
wie, w Ciężkowicach itp. 

W  roku 1958 ożenił się w  Łę-
kawce. W  1959 roku razem z  żoną 
wynajęli mieszkanie i  zamieszkali 
początkowo w Zabłędzy, a następnie 
przy ulicy Tarnowskiej w Tuchowie. 
Wkrótce zakupili działkę budowlaną 
i zaczęli budowę własnego domu. 

Pan Hałun najpierw otrzymał 
pracę w  tuchowskiej cegielni, gdzie 
ciągnikiem woził cegłę do wagonów. 
Wówczas zaznajomił się z  Ignacym 
Hudyką, który go zachęcił do zmia-
ny pracy. Otrzymał ją od burmistrza 
Tuchowa, Michała Galasa, w  roku 
1960, ale na zasadzie umowy wiąza-
nej, czyli musiał się zobowiązać, że 
wstąpi do straży, co też niezwłocznie 
uczynił. Wkrótce pracownicy tego 
działu gminnego zostali służbowo 
przeniesieni do Zakładu Usług Go-
spodarki Komunalnej w  Tuchowie. 

Stanisław Hałun urodził się 
w  Łękawce w  wielodzietnej rodzi-
nie chłopskiej, w 1931 roku. Szkołę 
powszechną ukończył w  rodzinnej 
miejscowości, była to szkoła 6 kla-
sowa, realizująca siedmioletni obo-
wiązek nauczania. Po jej ukończeniu 
musiał przez jakiś czas pracować 
w gospodarstwie rodziców. Gdy za-
częto budować Nową Hutę, pojechał 
tam i otrzymał pracę. Z Nowej Huty 
poszedł do wojska, wysłano go do 
Tarnowskich Gór, gdzie otrzymał 
przydział do pułku artylerii ciężkiej. 
W  wojsku służył dwa lata, czyli od 

53. Świadectwo wyszkolenia w zakresie I stopnia 
Strażaka Podstawowego, Tuchów 1961 r.
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54. Świadectwo wyszkolenia w zakresie obsługi 
sprzętu motorowego, Wieliczka 1962 r.

55. Druh Hałun przy pompie, Kurs obsługi  
sprzętu motorowego, Wieliczka 1962 r.

56. Druh Hałun za kierownicą samochodu  
strażackiego. Kurs obsługi sprzętu motorowego, 

Wieliczka 1962 r.

57. Koledzy druhowie z kursu obsługi sprzętu motorowego, Wieliczka 1962 r.  
(dh Hałun pierwszy po prawej)
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Odtąd tam pracował aż do roku 
1987.

W  straży zrobiłem podstawowy 
kurs ratowniczy, egzaminował mnie 
strażak z Mesznej. Później był kurs ob-
sługi motopompy w Zawodowej Stra-
ży w  Wieliczce. Władze OSP w  Tu-
chowie załatwiły mi zaświadczenie, 
na mocy którego mogłem prowadzić 
samochód strażacki do akcji gaśniczej 
i po akcji do remizy, gdyż prawo jazdy 
obejmowało tylko ciągniki. 

Odbył tylko 7 wyjazdów do po-
żarów: trzy do Jodłówki Tuchow-
skiej - do płonących domów miesz-
kalnych krytych słomą, jeden do 
Lubaszowej - też do domu krytego 
słomą, jeden pożar był w  Dąbrów-
ce Tuchowskiej, następnie paliła się 
stodoła w  Ciężkowicach, ale za to 
w  samym centrum, na placu koło 
dzisiejszej szkoły. Ostatni pożar był 

na miejscu w Tuchowie na ulicy Tar-
nowskiej.

Za jego  pobytu w straży komen-
dantem był Piotr Swoboda, zastęp-
cą Andrzej Król, ponadto pracowali 
tam wówczas strażacy: Stefan Gąsior, 
Jan Eilmes, Jan Dziadek, Eugeniusz 
Karpiel, Józef Starostka, Kazimierz 
Dudek, Józef Piątek, Zbigniew Ko-
rzeniowski, Jan Łazarczyk, Kazimierz  
Skała. To była cała drużyna bojowa, 
licząca 10 osób. Do pożarów wyjeż-
dżali zazwyczaj pod dowództwem 
Andrzeja Króla. Gotowość bojową 
uzyskiwali z  pewnym opóźnieniem, 
bo strażacy musieli przybiec z  dość 
odległych miejsc zamieszkania. 

Z czynnej służby odszedł w  roku 
1972 wraz z grupą starszych strażaków 
za prezesury Józefa Piątka. W  roku 
1987 odszedł z pracy na rentę. 

Opracowali: dh. Agnieszka Wąs
dh Aleksander Kowalik
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7. Druh 
Stanisław Knapik

Druh Stanisław Knapik urodził 
się 1941roku w wielodzietnej rodzi-
nie chłopskiej w  Brzozowej. Szkołę 
powszechną rozpoczął tamże, ale 
ukończył tylko I klasę, gdyż w roku 
1949 pożar strawił zabudowania go-
spodarcze wraz z domem mieszkal-
nym, a rodzice po pożarze przenieśli 
się do stryja mieszkającego w  Kar-
wodrzy. Następnie rodzice sprzeda-
li posiadłość w Brzozowej i zakupili 
w  Karwodrzy kilka morgów ziemi. 
Tam też uzyskał podstawowe wy-
kształcenie. Jako starszy syn w  ro-
dzinie musiał od młodości pomagać 
w  dość znacznym  gospodarstwie 
rolnym stryja i  rodziców. Tu też od 
15 roku życia wstąpił do miejscowej 
OSP (1956). 

Tak więc strażakiem- mówi- by-
łem od 15 roku życia, przez cały czas 
bez przerwy. Byłem nim z powołania, 
gdyż mając 8 lat przeżyłem tragicz-
ny i  niebezpieczny pożar rodzinnych 
zabudowań w  Brzozowej. Wówczas 
przyjechała jedna konna straż z  si-
kawką ręczną z Gromnika. Mimo ich 
dobrych chęci i pracy nie byli w  sta-
nie ugasić ognia. Spaliło się wszystko, 
niczego nie uratowano. Dlatego już 
jako chłopiec postanowiłem zostać 
strażakiem, aby nieść skuteczną po-
moc innym. Tak się tym zaraziłem, 

że później 
t r a k t o -
wałem to 
jako nie-
uleczalną 
chorobę. 

W la-
tach 1963-65 odbył służbę wojskową 
w Krakowie, służąc w jednostce zmo-
toryzowanej. W niej przeszedł kursy 
nauki jazdy III kategorii i II katego-
rii oraz kurs mechaniki pojazdowej, 
zdobywając dokumenty kierowcy 
mechanika, co po powrocie z wojska 
dało mu podstawę do ubiegania się 
o odpowiednią pracę.

W kolejnym roku (1966) zawarł 
związek małżeński z córką Francisz-
ka Niemca z  Kielanowic, gdzie też 
początkowo zamieszkali. Najpierw 
po powrocie z  wojska pracował 
w  łączności. Placówka obsługiwała 
obszar od Rzepienników, Ciężkowic 
po Łękawkę. Do nas wówczas należa-
ła też naprawa „kołchoźników” (ra-
diostacje miejscowe). Następnie pra-
cował jakiś czas jako kierowca-me-
chanik w Gospodarce Komunalnej.

W  tym czasie straż tuchow-
ska potrzebowała dobrego kierow-
cy, wobec tego zaproponowano mu 
dodatkową pracę na stanowisku 
kierowcy – konserwatora w  OSP 
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w Tuchowie. Zarząd lokalny pomógł 
mu wynająć wolny domek po śp. So-
wińskich przy ulicy Głębokiej, który 
następnie udało mu się wykupić. Od 
lipca 1966 roku zamieszkał przy uli-
cy Głębokiej 17, w  pobliżu remizy 
OSP w  Tuchowie. Jakiś czas praco-
wał w Gospodarce Komunalnej jako 
kierowca-mechanik. Natomiast do 
Straży Zawodowej w Tarnowie prze-
niósł się w 1977 roku i tam dopraco-
wał do emerytury (w roku 1992, po 
zaliczeniu wcześniejszych okresów 
pracy i służby wojskowej). 

W tarnowskiej straży był na eta-
cie kierowcy-mechanika i  operato-

ra sprzętu gaśniczego, np. drabiny, 
podnośnika itp. Tam go szkolono. 
Specjalizację operatora drabiny zro-
bił na kursie we Wrocławiu, a pozo-
stałe sprawności na miejscu i w Wie-
liczce.

W  straży tuchowskiej czynnie 
działał przez 33 lata, gdyż będąc na 
emeryturze, nadal jeździł na akcje. 
Cały czas był kierowcą bojowego 
samochodu straży, a  w  międzycza-
sie prezesem i  naczelnikiem (dwa 
razy-pierwszy w  1970 i  drugi raz 
w  1974). Prezesostwo przejął od 
dh. Kazimierza Dudka w roku 1971 
(w czerwcu), a po nim prezesem zo-

58. Legitymacja do odznaki „Za wysługę 55 lat” 
z 2009 r.

59. Legitymacja do odznaki Złoty Krzyż Zasługi, 
Warszawa 1990 r.

60. Książeczka stanu służby funkcjonariusza 
pożarnictwa, Tarnów 1985 r.
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stał dh Józef Piątek i  jemu przeka-
zał dokumenty w grudniu 1972. Był 
wielokrotnie odznaczany. Posiada 
Brązowy, Srebrny i Złoty Krzyż Za-
sługi oraz wiele innych odznaczeń.

Z trudniejszych akcji wspomina 
pożar lasu w Kuźni Raciborskiej. Do 
Kuźni Raciborskiej z  rejonu tarnow-
skiego pierwszym wysłanym był sa-
mochód bojowy z Tuchowa z  załogą 
straży pożarnej zawodowej, ja pro-
wadziłem. Był też obecny komendant 
wojewódzki – wówczas młodszy ka-
pitan. Tam trzy dni walczyliśmy, aż 
przyjechała zmiana kierowców. Póź-
niej znowu pracowała druga tura. Ja 
zawoziłem ich autobusem z Tarnowa 
i  po trzeciej trzydniowej turze skoń-
czyła się akcja. Mogliśmy wracać do 
domu. Wróciłem naszym bojowym 
samochodem strażackim. Tam było 
bardzo ciężko i  niebezpiecznie. Byli-
śmy w środku lasu, a tu nagle nastę-
puje przerzut ognia za nasze plecy. 
Kto nie widział pożaru lasu, to sobie 
nie potrafi wyobrazić, jak to przebie-
ga. Było sucho i duży wiatr. Gdy na 
wysokim drzewie dopalała się gałąź 
i łamała na dużej wysokości, to tysią-
ce iskier niósł wiatr i wzniecał wokół 
jednostki bojowej dziesiątki ognisk, 
które po kilku nieraz sekundach lub 
minutach tarasowały drogę odwrotu, 
a często środki gaśnicze były wyczer-
pane, nie  dostarczano ich na czas, co 
pogarszało znacznie sytuację straża-

61. Druh Knapik z wnuczką, Tuchów 2004 r.

ków, którzy w takich warunkach byli 
bezradni. 

Obecnie drużyna bojowa musi 
mieć dobre wyszkolenie, badania le-
karskie, pokończone kursy pierwszego 
stopnia i kursy specjalistyczne np.: pi-
larz, operator sprzętu, ratownik me-
dyczny (pierwszą pomoc przedlekar-
ską wykonują strażacy, gdyż na karet-
kę nieraz trzeba czekać, a strażacy są 
zawsze pierwsi). 

Akcją ratowniczo-gaśniczą może 
dowodzić również dowódca sekcji. 
Jak przyjedzie następna straż, to wyż-
szy stopniem może przejąć dowodze-
nie, ale jeśli wszystko idzie dobrze, to 
może też dowodzenie zostawić temu, 
który pierwszy przybył do miejsca za-
grożenia.

Według mojego rozmówcy do-
brego strażaka winno cechować: 
opanowanie, rozsądek, umiejętność 
przewidywania skutków, cierpliwość, 
umiejętność rozmowy z  ludźmi po-
szkodowanymi, chęć współpracy 
w  sekcji. Znamy takie znaki i  sposo-
by porozumiewania się, że nawet gdy 
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strażacy nie widzą się wzajemnie, 
praca idzie sprawnie.

Najbardziej zawsze strażaków 
denerwuje nadmierne gapiostwo 
i pchanie się cywilów za blisko ognia. 
Docinki, brak ostrożności, stwarzanie 
zagrożeń dla siebie i  innych, zbytnia 
pewność siebie u gapiów, brak odpo-
wiedzialności za to, co się robi.

Od roku 2011 pan Stanisław jest  
członkiem honorowym tuchowskiej 
Straży Pożarnej. Dopiero obecnie 
może w pełni zająć się rodziną i sta-
rać się rewanżować za częste w po-
przednim okresie nieobecności 
w domu w czasie świąt i rodzinnych 
uroczystości. 

Opracowali: dh. Agnieszka Wąs
dh Aleksander Kowalik
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8. Druh
Aleksander Kowalik

Proszę opowiedzieć kilka słów 
o swoim życiu.

Urodziłem się w 1938 roku w Tu-
chowie w  rodzinie chłopskiej. Szkołę 
Powszechną i  Liceum Ogólnokształ-
cące ukończyłem w  Tuchowie, przez 
trzy lata pracowałem w  rolnictwie 
w gospodarstwie rodziców. Studiowa-
łem na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w latach 1959-1964. 

Na Wydziale Filozoficzno-Hi-
storycznym ukończyłem trzy fa-
kultety: z  pedagogiki, historii oraz 
Studium Wojskowe na UJ – zdoby-
wając uprawnienia do nauczania 
tych przedmiotów. Pracę magisterską 
z pedagogiki obroniłem w roku 1964. 
W roku 1962 zawarłem w Krakowie 
związek małżeński z Agnieszką Stein-
del, urodzoną w Tuchowie.

Jak przebiegało nabieranie do-
świadczenia zawodowego?

Pracowałem w  szkołach podsta-
wowych: w  Tuchowie (1965-1970) 
i  Dąbrówce Tuchowskiej (1989-
1990), w Liceum Ogólnokształcącym 
w  Tuchowie (1970-73 i  1981-1991), 
w Studium Nauczycielskim w Tarno-
wie (1969- 1978). W latach 1965-67 
byłem nauczycielem historii w Szkole 
Podstawowej w Tuchowie, a od 1967 
do 1970 nauczycielem wszystkich 
przedmiotów, bez prawa nauczania 

h i s t o r i i 
(za po-
ruszenie 
na szkol-
nym kół-
ku histo-
rycznym 
historii Katynia). W  latach 1970-71 
byłem kierownikiem Ogniska Me-
todycznego Przysposobienia Obron-
nego (porucznik Wojska Polskiego) 
w  Inspektoracie Wydziału Oświaty 
w Tarnowie. Równocześnie od 1969-
1978 nauczycielem Studium Nauczy-
cielskiego w  Tarnowie, 1970-73 na-
uczycielem przysposobienia obronne-
go, w  latach 1981-91 - nauczycielem 
przysposobienia do życia w  rodzinie 
w Liceum Ogólnokształcącym w Tu-
chowie. W  latach 1978-89 byłem  
starszym wykładowcą w  Instytucie 
Kształcenia Nauczycieli im. Włady-
sława Spasowskiego w Warszawie od-
dział terenowy: Oddział Doskonale-
nia Nauczycieli w Tarnowie, następ-
nie Centrum Doskonalenia Nauczy-
cieli w  Tarnowie. Równocześnie by-
łem pracownikiem naukowym  jako 
starszy wykładowca w  tarnowskiej 
filii rzeszowskiej WSP (1982-1989). 

Jakie książki, broszury, pu-
blikacje Pana autorstwa możemy 
przeczytać? 
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Wydałem następujące broszury: 
„650 lat miasta Tuchowa 1340-1990” 
(1990 r.), „Ochotnicza Straż Pożar-
na” cz. I, (1993), i cz. II (2003), kilka 
wydań folderów (1993, 1995 ,1998, 
2000, 2002, 2007, 2009) o  Tucho-
wie (tłumaczonych na język francu-
ski, angielski i  niemiecki). Pisałem 
też w  „Kamieniach Milowych” cz. 
I o OSP w Tuchowie (2000 r.).

Po ciężkim zawale i  by-pasach 
napisałem książki: „Służba zdrowia 
w  Tuchowie” dedykowana lekarzom, 
którzy uratowali mi życie (cz. I - 
2005 r., cz. II w 2010 r.),  „25 lat diali-
zoterapii w Tarnowie” (2007 r.), „Hi-
storię Kielanowic” ( 2008 r.), „Pokło-
sie Tuchowskich Jubileuszy” (z okazji 
650-lecia  i  670-lecia) – była to praca 
zbiorowa pod red. moją  i Józefa Ko-
zioła (2011 r.) 

Pisałem też do: Biuletynu Samo-
rządowego Centrum Edukacji w Tar-
nowie, Nr 8/2004 - „11 listopada 
1918 roku w historii Polski – jako wy-
nik procesu narodowego czynu zbroj-
nego oraz jego regionalne przykłady 
(Tuchów – Łowczówek)”, „Przeglą-
du Lekarskiego”, 2006/63/suplement 
7 - „Działalność Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Lekarskiego w  Tarno-
wie w latach 1991-2005” i „Chorągwi 
Maryi” – sześć artykułów o  tematy-
ce społecznej. Jestem również auto-
rem 133 artykułów opublikowanych 
w „Tuchowskich Wieściach”.

Jak rozpoczęła się Pana przy-
goda z tuchowską OSP?

Mój kontakt z  tuchowską strażą 
pożarną rozpoczął się w  roku 1962 
w  czasie studiów na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Urodziłem się w Kiela-
nowicach, które miały swoją straż po-
żarną, ale wówczas nam- dzieciom- 
nie pozwalano zbyt blisko podchodzić 
do ćwiczących strażaków. Ćwiczyli 
oni w sposób bardziej wojskowy, do-
wodził nimi kapral byłego wojska au-
striackiego, Franciszek Pawlikowski, 
dowódcami oddziału ćwiczącego byli 
żołnierze rezerwy ze stopniami pod-
oficerskimi. Dlatego dopiero w czasie 
studiów na UJ, przygotowując pracę 
seminaryjną a  później magisterską 
o  historii Tuchowa w  Katedrze Kul-
tury i  Oświaty Dorosłych pod kie-
runkiem profesora Maksymiliana 
Siemieńskiego, mając zaświadczenie 
z ww. uczelni, mogłem rozpocząć roz-
mowy z  przedstawicielami tuchow-
skiej straży pożarnej.

Pierwsze rozmowy na ten temat 
przeprowadziłem z  prezesami tu-
chowskiej OSP w  latach 1947–1950, 
Władysławem Sajdakiem i Michałem 
Galasem, którzy mnie dobrze znali, 
byli dla mnie życzliwi, ale skierowali 
do ówczesnego młodziutkiego preze-
sa OSP druha Kazimierza Dudka. 
Ten, mając mało czasu, bo pracował 
intensywnie zawodowo i  społecznie 
jako budowlaniec, który był bardzo 
obciążony pracą (wiadomo odbu-
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dowywano Polskę po wojnie), pole-
cił mnie instruktorowi OSP, Józefo-
wi Piątkowi. Druh ten poświecił mi 
bardzo dużo czasu i  traktował jak 
równoważnego partnera, a  nawet 
odnosił się z  pewnym podziwem, że 
akademik u  Niego szuka wiedzy hi-
storycznej. Udzielił wszelkiej możli-
wej, dostępnej mu informacji, poka-
zał wiele interesujących dokumentów, 
w  tym największy skarb swej straży, 
czyli najstarszą kronikę, był po prostu 
przewodnikiem i przyjacielem. Dzięki 
tej kronice w archiwach UJ zachowała 
się moja praca seminaryjna, w której 
po raz pierwszy opisałem początki 
straży ogniowej w  Tuchowie założo-
nej w roku 1883 (24 września).

Po powrocie ze studiów w  roku 
1965, pracowałem w miejscowej Szko-
le Podstawowej z  kol. Zofią Dziąć-
ko, kierującą Tuchowskim Szczepem 
Harcerskim, która zainteresowała 
mnie działalnością harcerską. Ra-
zem pracowaliśmy w  tej organizacji. 
Przeszedłem pod jej kierownictwem 
wszystkie szczeble wtajemniczenia, 
począwszy od przewodnika, pod-
harcmistrza, do harcmistrza. Przez 
cały czas pracy w harcerstwie byłem 
drużynowym drużyny męskiej Szkoły 
Podstawowej w  Tuchowie i   łączni-
kiem pomiędzy Tuchowskim Szcze-
pem Harcerskim a Ochotniczą Strażą 
Pożarną. Do Szczepu należały dru-
żyny z  całej gminy. Organizowałem 
zawody harcerskie w terenie (najczę-

ściej w  lesie w  Piotrkowicach lub na 
Brzance) przy wsparciu tuchowskiej 
drużyny strażackiej. Były to ogniska 
harcerskie, modne wówczas Alerty 
Ogólnopolskie organizowane w maju, 
zabawy terenowe, podchody, zdoby-
wanie sprawności itp. Wówczas był 
zwyczaj ubezpieczania takich harcer-
skich zabaw terenowych przez straże 
ogniowe. Prezes straży Kazimierz Du-
dek wysyłał na takie zawody po kilku 
strażaków w mundurach i przydzielał 
im służbowy samochód. Dowódcą tej 
strażackiej drużyny bywał dh Józef 
Piątek, on też najczęściej uczestniczył 
w lekcjach wychowawczych w szkole, 
zachęcając młodzież do zaintereso-
wania się strażą. Wspomina o  tym 
jeden z  obecnych druhów w  swym 
kwestionariuszu (dh mgr Andrzej 
Moździerz - wiceprezes), co zostało 
zapisane w  protokole sprawozdaw-
czym Zarządu jednostki OSP z okresu 
1970/71 (z 27 II 1971 r.).

Po latach 1973-1992, w  których 
nastąpiła przerwa w  moich kontak-
tach z  tuchowską Strażą Pożarną 
z  uwagi na obciążenie pracą w  Tar-
nowie, w  roku 1993 prezes Andrzej 
Siwak odnowił moje zainteresowanie 
się działalnością druhów. Zapropono-
wał mi napisanie historii miejscowej 
straży, z czego wywiązałem się w roku 
1993, wydając za pieniądze Zarządu 
OSP na jubileusz 110-lecia pierwszą 
broszurę pt. „Ochotnicza Straż Pożar-
na w  Tuchowie 1883-1993”, następ-
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nie należało uczcić jubileusz 120-lecia 
naszej jednostki, więc wydałem ko-
lejną broszurę pt. „Ochotnicza Straż 
Pożarna w Tuchowie 1883-2003”. Po 
wydaniu pierwszej broszury otrzyma-
łem dyplom Ogólnopolskiego Konkur-
su Kronik od prezesa Zarządu Głów-
nego Związku OSP RP, Waldemara 
Pawlaka w roku 1994, a w roku 2005 
zaproszono mnie na spotkanie laure-

62. Legitymacja do Odznaki Zasłużonego  
Działacza LZS

63. Legitymacja do Odznaki Złoty Krzyż Zasługi

64. Legitymacja do Odznaki Złoty Medal  
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”

atów XII Ogólnopolskiego Konkursu 
Kronik i XII Konkursu na pamiętni-
ki, wspomnienia, relacje i opracowa-
nia „Z dziejów OSP”, gdzie broszura 
„Ochotnicza straż pożarna w Tucho-
wie 1883-1993” została wyróżniona 
przez Zarząd Główny ZOSP RP. 

W 2003 roku zostałem wyróżnio-
ny przez Związek OSP RP, Prezydium 
Zarządu Wojewódzkiego woj. Ma-
łopolskiego, w  wyniku czego zosta-
łem odznaczony podczas obchodów 
120-lecia OSP Tuchów Złotym Me-
dalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Wywiad przeprowadziła  
i autoryzowany opracowała

dh. Agnieszka Wąs

65. Honorowe Wyróżnienie statuetką „Melaniusz” 
– 2007 r.
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9. Druh
Marian Kras

Profesor Marian Kras urodził 
się 20 maja 1927 roku w  Chojniku 
w gminie Gromnik w  wielodzietnej 
rodzinie zamożnego chłopa, w przy-
siółku Lataniny. Najpierw ukończył 
Szkołę Powszechną w  Chojniku, 
a w Gromniku 6-7 klasę już w czasie 
II wojny światowej, czyli 1941 roku. 
Następnie  w  roku 1944 zaliczył 
pierwszą klasę gimnazjum w  kom-
plecie tajnego nauczania w  Szko-
le Powszechnej w  Brzozowej. Kurs 
ten zorganizowany był i  prowadzo-
ny przez prof. Jana Sajdaka, który 
wkrótce po wybuchu wojny i włącze-
niu Wielkopolski do Rzeszy przybył 
z Poznania do rodzinnego Burzyna.  
Tak więc w  wyzwolonej spod nie-
mieckiej okupacji Polsce druh Ma-
rian mógł już w roku 1945 zgłosić się 
do Miejskiego Gimnazjum i Liceum. 
Do tej pory podziwia szybkość i sku-
teczność działań prof. Jana Sajdaka 
i  mgr. Jana Florkowskiego, którzy 
po wyzwoleniu Tuchowa w  nocy 
z 17/18 stycznia 1945 roku potrafili 
już 28 stycznia 1945 roku rozpocząć 
normalne zajęcia z chętnymi do na-
uki uczniami. Oczywiście znakomita 
większość z nich to byli partyzanci. 
Nic więc dziwnego, że w  drugiej 
klasie tejże szkoły w 1945 roku byli 
uczniowie mający od 17- 23 lat. Za-

jęcia tej 
s z k o ł y 
o d b y -
wały się 
w budyn-
ku Szko-
ły Po-
wszechnej w Tuchowie w wydzielo-
nych pomieszczeniach, przeważnie 
w godzinach popołudniowych. 

Warto tu wspomnieć, że rola po-
wstającej tak szybko średniej szkoły 
w Tuchowie była tym większa, że do 
Tarnowa można się było dostać tyl-
ko pieszo, furmanką lub rowerem. 
Inne środki lokomocji nie istniały. 
Do szkoły tej zapisywali się ucznio-
wie z Tuchowa i okolic w promieniu 
około 15 km. Przeważnie do 10 km 
dochodzili pieszo, ci z dalszych miej-
scowości musieli mieszkać na pry-
watnych stancjach.  

W  klasie mimo wielkich różnic 
wiekowych wszyscy wzajemnie się 
szanowali. Wszystkich łączył ogrom-
ny głód wiedzy i przeświadczenie, że 
tylko przez naukę można osiągnąć 
lepszą przyszłość oraz przekonanie, 
że Polsce  potrzebny jest każdy z nas. 
Ja sam musiałem codziennie na pie-
chotę przebywać w jedną stronę 8 km 
po drogach błotnistych, z  wybojami 
itp. Warunki nauki były ciężkie, gdyż 
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brak było podręczników, przyborów 
do pisania i wszelkiego sprzętu szkol-
nego – wspomina. Dopiero tuż przed 
zimą roku 1945 szkoła zorganizo-
wała w  pełni odpłatną namiastkę 
internatu w domu p. Dobrzańskich, 
ale były to bardzo trudne warun-
ki mieszkaniowe. Marian Kras był 
mieszkańcem tegoż internatu, ale 
dopiero w  roku szkolnym 1946/7. 
W  klasie przedmaturalnej był prze-
wodniczącym szkolnego koła ZMW 
„Wici”, którego opiekunem był prof. 
Maksymilian Piątek. Praca koła po-

legała na poszerzaniu wiedzy o  ru-
chu ludowym.

Szkołę średnią ukończył w roku 
1948 w czerwcu i  już od jesieni był 
studentem Uniwersytetu Jagielloń-
skiego na Wydziale Matematyczno-
-Przyrodniczego, a  naukę odbywał 
w  Colegium Nobilum przy ulicy 
Gołębiej 24. Druh Marian studio-
wał od 1948 do 1953 roku i otrzymał 
dyplom z  tytułem magistra filozofii 
w  zakresie matematycznym, gdyż 
na tym wydziale królowała wów-
czas filozofia i  estetyka wykładana 

66. Legitymacja do odznaki Krzyż Armii  
Krajowej, rok 1995.

67. Dyplom magistra filozofii na UJ,  
Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego

68. Legitymacja do odznaki Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski, rok 1983  

(za pracę pedagogiczną)

69. Legitymacja do odznaki Złoty Krzyż Zasługi, 
rok 1975 (za pracę pedagogiczną)
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przez samego największego wówczas 
„guru” tej dyscypliny, Romana In-
gardena. W  naszej grupie – mówi - 
studiował także obecny kardynał Ma-
charski. Wykładana przez prof. In-
gardena filozofia idealistyczna była 
przeciwieństwem filozofii marksi-
stowskiej, którą wprowadzono jako 
obowiązkową na Uniwersytecie Ja-
giellońskim dopiero w 1963 roku.

Po studiach obowiązywał nakaz 
pracy i  każdy musiał iść tam, gdzie 
mu wyznaczono. Marian  do pracy 
poszedł w roku 1953 do Tarnowa do 
Liceum Pedagogicznego. Wprawdzie 
początkowo miał przydział do Koź-
la na Śląsku, ale po dłuższej rozmo-
wie z przedstawicielem ministerstwa 
udało się zmienić decyzję na Tarnów. 
Szkoła ta miała opinię najbardziej 
komunistycznej w Tarnowie. Od 
pierwszych miesięcy w pracy wyma-
gano przynależności partyjnej, więc 
zapisał się początkowo do ZSL-u.

Na pełnym etacie przepracował 
początkowo w  Liceum Pedagogicz-
nym, a  następnie w  Studium Na-
uczycielskim do roku 1983. W  tym 
to roku przeszedł na etat do Zespo-
łu Szkół Zawodowych w  Tuchowie. 
Wprawdzie w  tuchowskiej szkole 
pracował już od 1966 roku, ale nie 
był to pełny wymiar godzin. W no-
wej szkole pracował początkowo na 
stanowisku zastępcy dyrektora i na-
uczyciela matematyki, a  następnie 
był dyrektorem tejże szkoły w latach 

1983-87, po czym przeszedł na eme-
ryturę. Na emeryturze przepracował 
jeszcze do 1991 roku.

W roku 1953 rozwiązywał czte-
ry życiowe problemy, a  to: ukoń-
czył studia, podjął pracę zawodową, 
przeszedł do rezerwy wojskowej, 
ożenił się w sierpniu w Tuchowie ze 
Zdzisławą Guszkiewiczówną. 

Ochotniczą Strażą Pożarną za-
interesował się bliżej od czasu, kiedy 
zaczęto naprzeciw jego domu przy 
ulicy Świerczewskiego budować re-
mizę i  Dom Strażaka. Stary garaż 
i  drewniana świetlica koło poczty 
przy ulicy 1 Maja oraz wąski teren 
za garażem nie pozwalały na wła-
ściwą pielęgnację otrzymywanego 
z przydziałów państwowych drogie-
go sprzętu. Z inicjatywy prezesa Ka-
zimierza Dudka rozpoczęto w  roku 
1963 budowę nowej remizy i Domu 
Strażaka. Budowę pierwszego etapu 
ukończono po dwóch latach. Re-
mizę i  Dom Strażaka wybudowano 
w  czynie społecznym wszystkich 
strażaków i  przy wydatnym wspar-
ciu finansowym Miejskiej Rady Na-
rodowej w Tuchowie oraz komendy 
powiatowej Straży Pożarnej w  Tar-
nowie. Z  okazji tej OSP Tuchów 
otrzymała znaczne wsparcie w  wy-
posażeniu, gdyż powiat przydzielił 
naszej jednostce nowoczesny becz-
kowóz na podwoziu Stara i kilka od-
cinków węży W 52. W późniejszym 
okresie zarówno remizę jak i  Dom 
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Strażaka ciągle rozbudowywano lub 
remontowano. 

Kolejnymi prezesami po Kazi-
mierzu Dudce byli: Stanisław Knapik 
(1972), od grudnia 1972 do czerwca 
1984 – Józef Piątek, po nim przejął 
prezesurę Stefan Suchan (1985-88) 
i od grudnia 1988 roku Andrzej Si-
wak, który pełnił tę funkcję przez 22 
kolejne lata.

Mnie - mówi druh Marian -  tra-
fił się przydział do Komisji Rewi-
zyjnej już w  1963 roku, po odejściu 
prawnika Jana Dutki. (Jan Dutka był 
w komisji rewizyjnej od 1973 roku do 
1980, w roku 1981 pojawia się pierw-
szy wpis przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej, Mariana Krasa, w książ-
ce kasowej). Na początku byłem człon-
kiem tej Komisji, a przewodniczącym 
był prof. z  LO Piotr Wojciechowski. 
Po śmierci Piotra Wojciechowskiego 
(1966) pełniłem funkcję przewodni-
czącego Komisji Rewizyjnej w naszej 
tuchowskiej jednostce OSP (przez 45 
lat).

Oprócz pracy w Komisji Rewizyj-
nej powierzano mi prowadzenie ze-
brań sprawozdawczych. Po raz pierw-
szy stało się to podczas wyborów no-
wego prezesa Józefa Piątka (1972 rok) 
i tak było do 2010 roku (czyli przez 38 
lat). Za współpracę z Zarządem OSP 
i  pełnienie odpowiedzialnych funk-
cji otrzymał w  roku 1990 Srebrny 
Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa, 

70. Honorowe wyróżnienie statuetki „Melaniusz”, 
rok 2006.

71. Dyplom – Zasłużony dla Miasta i Gminy 
Tuchów, rok 1983
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a w 1993 roku Złoty Medal „Za Za-
sługi dla Pożarnictwa”.

Tuchowska jednostka OSP mia-
ła przez cały czas duże poważanie 
u  władz samorządowych, a  strażacy 
byli szanowani za ich poświęcenie 
i  bezinteresowność. Podobną opinię 
wyrażali o naszej jednostce przedsta-
wiciele władz wyższego szczebla. Pod-
kreślano to przy przydziałach nowego 
sprzętu, udoskonalonego pod wzglę-
dem technicznym i  zapewniającym 
większe bezpieczeństwo w akcjach.

Zebrania sprawozdawcze skupia-
ły oprócz strażaków również miejsco-
we władze samorządowe i  przedsta-
wicieli wyższych instancji. Nigdy nie 
słyszałem żadnej opinii negatywnej, 
ale zawsze wyrażano podziw i uzna-
nie dla zaangażowania oraz spraw-
ności naszych druhów z drużyn bojo-
wych.

Za jedną z ważniejszych decyzji, 
jaką w niedalekiej przeszłości podjął 
Zarząd jednostki OSP Tuchów, mój 
rozmówca uważa fakt niepodpo-
rządkowania się decyzji Zarządu Po-
wiatowego SP w sprawie utworzenia 
w Tuchowie stanowiska Straży Pań-
stwowej i  równoczesnego przejęcia 
naszego znacznego, przez lata gro-
madzonego, majątku. Sprzeciwił się 
temu prezes Andrzej Siwak i na Wal-
nym Zebraniu przeprowadził gło-
sowanie, którego wynik wskazywał, 
że druhowie nie życzą sobie takiego 
eksperymentu. 

Straż zawodową przyjęły Siedli-
ska. Do pożarów i wypadków jeżdżą 
zawodowcy, a  miejscowi ochotnicy 
dopiero wówczas, gdy zostaną po-
proszeni o wsparcie, gdy wydarzenie 
tego wymaga. Zarobiła na tym gmi-
na Tuchów, bo nie musi wypłacać 
strażakom, mieszkańcom Siedlisk 
obowiązujących ekwiwalentów za 
udział w akcjach. 

Moja żona była bardzo toleran-
cyjna w  stosunku do mojej obecno-
ści na strażackich zebraniach. Miała 
zaufanie do mnie, gdyż wiedziała, że 
nigdy nie będę dłużej, niż na to wska-
zywała potrzeba. Podobny stosunek 
miała też dla mojej pracy dla dobra 
miasta i gminy.

Bardzo doceniam fakt organizo-
wania młodzieżowych kół strażaków 
i przygotowywania ich do działalno-
ści strażackich. Jest to bardzo cenna 
inicjatywa, nie wszędzie to umieją ro-
bić, a nasi robią to świetnie. Organi-
zują dla nich ćwiczenia sprawnościo-
we w  sposób metodycznie poprawny, 
gdyż ich opiekunem jest doświadczo-
ny nauczyciel wychowania fizycz-
nego, pracujący w  miejscowym LO, 
a także inni strażacy zawodowi. Pod 
fachowym kierownictwem młodzi po-
znają sztukę poprawnego obchodze-
nia się ze sprzętem strażackim. Przy 
okazji uczą się, jak należy troszczyć 
się o sprzęt i porządek. Ogromną za-
letą jest to, że potrafią zainteresować 
młodzież życiem jednostki strażac-
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kiej. Myślę, że to jest główna zasługa 
prezesa Andrzeja Siwaka, która na-
dal daje dobre rezultaty. 

Drugą niewątpliwie niepowta-
rzalną zaletą naszej jednostki jest wie-
lopokoleniowość rodzin strażackich. 
W  Tuchowie jest wiele takich rodzin 
typowo strażackich, w  których przy-
należność do straży przechodzi już na 
trzecie i czwarte pokolenie, np. rodzi-
ny: Wąsów, Boratyńskich. To też jest 
nasze wielkie osiągnięcie. Dla uściśle-
nia trzeba dodać, że tradycja ta doty-
czy nie tylko linii męskiej, ale również 
żeńskiej. Możemy się pochwalić takimi 
rodzinami, w których babcie, a nawet 
prababcie były w młodości członkinia-
mi OSP w Tuchowie. O trafności tego 
spostrzeżenia świadczą wnukowie 
i wnuczki pochodzący z takich  rodzin, 
a obecnie druhowie w drużynie mło-
dzieżowej i nie tylko.

Trzeba wziąć pod rozwagę, że 
zarówno do miejscowego pożaru, jak 

i wypadku drogowego nikt tak szybko 
nie przyjedzie jak miejscowa Ochot-
nicza Straż Pożarna. 

Obecnie jest pewien dysonans po-
między starymi strażakami a  młod-
szymi, gdyż starsi strażacy za swą  
ofiarną działalność nie otrzymywali 
żadnych ekwiwalentów. Teraz taki 
jest świat, że każdy za jakiś wysiłek 
chce mieć określoną gratyfikację, wy-
nagrodzenie. Powszechnie zmienia 
się podejście do działań nawet ratują-
cych życie innych ludzi. Wszyscy chcą 
mieć satysfakcję materialną, za to co 
robią, taki teraz trend. Obecnie na 
całym świecie zmienia się pogląd na 
moralność. Rządzący politycy głoszą, 
że działanie, które nie daje korzyści 
materialnych, jest działaniem może 
dobrym, satysfakcjonującym, ale nie 
jest dzisiaj modne. Bierze się to stąd, 
że zagubiono w  czasie transformacji 
ustrojowej obowiązujące dawniej nor-
my moralne - mówi mój rozmówca.

Opracowali: dh. Agnieszka Wąs
dh Aleksander Kowalik
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10. Druh
Maksymilian Kras

Druh Maksymilian Kras urodził 
się 1933 roku w Siedliskach w gmi-
nie Gromnik w  wielodzietnej rodzi-
nie biednego chłopa. Czasy dzieciń-
stwa wspomina bardzo niechętnie, 
gdyż ówczesnym syndromem dziec-
ka wiejskiej biedoty był głód, brak 
odzieży, strach, występujący w  każ-
dej nowej sytuacji, każdego dnia. 

Najpierw ukończył miejscową 
Szkołę Powszechną w  Siedliskach 
w roku 1948, była to wówczas szko-
ła ośmioklasowa, eksperymentalna, 
przez następne lata była to już szkoła 
siedmioklasowa. Do szkoły średniej 
uczęszczał do Tarnowa do Liceum 
Sztuk Plastycznych.

Po szkole średniej poszedł na 
dwa lata do wojska, a  po odbyciu 
służby wojskowej powrócił do Sie-
dlisk, podejmując pracę w Tarnowie 
w  Spółdzielni Ogrodniczo-Pszcze-
larskiej w  roku 1955. Powierzono 
mu funkcję kierownika działu in-
westycji. Ze swych obowiązków pra-
cowniczych wywiązywał się wzoro-
wo i  przepracował tam kilkanaście 
lat. W  tym samym czasie od 1956 
roku organizował działalność miej-
scowego koła Związku Młodzieży 
Wiejskiej w Siedliskach, będąc przez 
wiele lat przewodniczącym tegoż 
koła. 

W la-
tach 70. 
p o d j ą ł 
z a o c z n e 
s t u d i a 
w  Kra-
kowie na 
Uniwersytecie Jagiellońskim na Wy-
dziale Prawa i  Administracji, które 
ukończył w 1980 roku, otrzymując 
stopień magistra prawa. 

W  latach 1956/7 w  Siedliskach 
Stefan Kras organizował Ochotniczą 
Straż Pożarną. Zwrócił się do sąsia-
da o  tym samym nazwisku, Maksy-
miliana Krasa, z  prośbą o   pomoc 
w  zakresie prac administracyjnych 
w  nowo powstającej Straży. Pracy 
było dużo, bo trzeba było zaczy-
nać od przysłowiowego zera. Odtąd 
Maksymilian czynnie uczestniczył 
w  procesie przygotowania tej stra-
żackiej inwestycji. Już w  roku 1957 
strażacy rozpoczęli budowę remizy 
w  czynie społecznym, budując naj-
pierw szopo-garaż, a  następnie re-
mizę. Chłopi, mieszkańcy Siedlisk, 
dali drzewo na budowę z  prywat-
nych lasów. Ponadto strażacy otrzy-
mali możliwość wykorzystania Fun-
duszu Gromadzkiego, a mieszkańcy 
sami opodatkowali się dodatkowo 
o  2% według wielkości płaconych 
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podatków. Wykonawcą rozpoczę-
tej w  czynie społecznym inwestycji 
był Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Tuchowie z Ferdynandem Masta-
lerzem jako dyrektorem. 

Równocześnie w Siedliskach bu-
dowano szkołę podstawową. Remiza 
była zbudowana razem ze świetlicą, 
do której początkowo wprowadzono 
Ośrodek Zdrowia. 

Od roku 1973 do 1984 druh 
Maksymilian był Naczelnikiem 
Gminy Gromnik, na którym to sta-
nowisku zdobył duże doświadczenie 
w  organizacji i  prowadzeniu prac 
budowlanych, które wykorzystał 
później w Tuchowie.

Na początku roku 1988 został 
Naczelnikiem Miasta i  Gminy Tu-
chów. Wówczas zwrócił się do niego 
ówczesny prezes tuchowskiej OSP 
z prośbą o pomoc w rozbudowie re-
mizy, a  zwłaszcza Domu Strażaka, 
który był ciasny i nie spełniał dobrze 
swej funkcji. Już poprzedni prezes 
Stefan Suchan rozpoczął gromadze-
nie materiałów potrzebnych do bu-
dowy: zwieziono przetarte drzewo, 
żwir, kamień, zaczęto prace ziemne 
itp. Dom Strażaka rozbudowano  
wszerz i  w  głąb oraz dobudowano 
piętro, które przeznaczono na  po-
mieszczenia biurowe do wypożycza-
nia. Podobnie świetlicę z zapleczem 
wypożyczano na wesela i  zebrania 
potrzebującym większego lokum, za 
odpowiednią odpłatnością. Nowy 

prezes OSP Tuchów, Andrzej Si-
wak przejął pracę po dh. Stefanie 
i  poprowadził energicznie aż do 
zakończenia. Ponieważ prosił mnie 
o pomoc, to od tej pory obaj zaczęli-
śmy nadzorować prace budowlane, 
tak, że w  krótkim czasie rozbudowę 
ukończono. Rozbudowę tę prowadzi-
liśmy początkowo bez zatwierdzonej 
dokumentacji, ale kierownikiem bu-
dowy i inspektorem nadzoru budowy 
był Michał Burza z  Tarnowa, dobry 
budowlany fachowiec, z którym pro-
wadziłem wiele prac w  Siedliskach 
i  Gromniku. W  tym okresie na za-
twierdzenie dokumentacji trzeba było 
długo czekać. Jednak po wykonaniu 
czynu społecznego władze zezwalały 
na funkcjonowanie danej budowli.

Z wynajmu pomieszczeń biuro-
wych OSP miała spory, stały dochód 
na swą działalność. Najpierw wyna-
jęto pomieszczenia na piętrze Domu 
Strażaka tuchowskiemu Inspektora-
towi Oświaty, a  następnie Urzędo-
wi Pracy, który mieści się w nim do 
dziś.

Prezes Andrzej Siwak docenia-
jąc pomoc w  zdobywaniu środków 
finansowych na rozbudowę i  przy 
załatwianiu formalności administra-
cyjnych, zaproponował w roku 1988 
Naczelnikowi Maksymilianowi Kra-
sowi członkostwo w straży w charak-
terze członka honorowego, a  on tę 
propozycję przyjął i jest nim do dziś. 
Uczestniczy w Walnych Zebraniach, 
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uroczystościach strażackich i  in-
nych, na które go zapraszają. Naczel-
nik Maksymilian Kras podkreślił, że 
rozbudowa remizy i Domu Strażaka 
w  latach 1988-89 była finansowa-
na ze środków Urzędu Gminy, a na 
wyposażenie zdobyto środki z  PSP 
z Tarnowa. 

Za swą wieloletnią działalność 
administracyjną był odznacza-
ny wielokrotnie i  tak: w  latach 80. 
otrzymał - Brązowy, Srebrny i Złoty 
Krzyż Zasługi. Od straży w Gromni-
ku otrzymał Brązowy, Srebrny i Zło-

ty Medal „Za Zasługi dla Pożarnic-
twa” w  latach 90. Od tuchowskich 
strażaków otrzymał w  roku 2003 
Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożar-
nictwa”. Otrzymał też za swą dzia-
łalność administracyjną medal Ko-
misji Edukacji Narodowej w  latach 
80. za rozbudowę szkoły w  Siedli-
skach, budowę Szkoły Podstawowej 
w Gromniku i kilku szkół w gminie 
Gromnik, Medal W. Witosa w roku 
2000 od PSL-u, odznaczenie „Zasłu-
żony dla Ziemi Krakowskiej i Woje-
wództwa Tarnowskiego” w latach 80. 
i wiele innych.

Wywiad opracował: 
dh Aleksander Kowalik
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11. Druh 
Andrzej Siwak

dach na 
s t a n o -
w i s k u 
mistrza , 
dwa lata 
p ó ź n i e j 
awanso-
wałem na stanowisko starszego mi-
strza na wydziale obróbki skrawa-
niem.

W  roku 1975 awansowałem na 
stanowisko zastępcy kierownika wy-
działu, natomiast w  1978 roku na 
stanowisko kierownika wydziału ob-
róbki skrawaniem części i  zespołów 
do produkcji tokarek, szlifierek, kie-
rując grupą 160 osób, pracujących 
w systemie trójzmianowym. W listo-
padzie 1979 roku zostałem odznaczo-
ny przez ministra Srebrną Odznaką 
za zasługi dla rozwoju przemysłu 
maszynowego. 

W roku 1981 poprosiłem o dwu-
letni urlop bezpłatny i wyjechałem do 
Stanów Zjednoczonych w  celach za-
robkowych. Do Polski wróciłem pod 
koniec 1983 roku. Po powrocie z USA 
już nie wróciłem do pracy w Zakła-
dach Mechanicznych, pomimo propo-
zycji pracy na różnych stanowiskach. 
Decyzja ta wynikała z faktu, iż chcia-
łem pracować bliżej miejsca zamiesz-
kania. Zgłosiłem się do konkursu 

Jak druh scharakteryzuje swo-
je życie wczesno rodzinne? Proszę 
o kilka faktów z tego okresu.

No cóż… życie w  dzieciństwie 
mnie nie rozpieszczało.

Urodziłem się w 1939 r. w Buch-
cicach koło Tuchowa. Moje dzieciń-
stwo było bardzo trudne, gdyż był to 
okres II wojny światowej i  okupacji. 
W  roku 1944 w mojej rodzinie wyda-
rzyła się wielka tragedia… hitlerowcy 
zamordowali na moich oczach moje-
go ojca – partyzanta AK, jego matkę 
– a  więc moją babkę, mojego wujka  
i kilku partyzantów. Zostaliśmy wraz 
z mamą i rodzeństwem bez środków 
do życia….

Po ukończeniu Szkoły Podsta-
wowej w  Buchcicach w  roku 1953 
rozpocząłem naukę w Szkole Zawo-
dowej w  Tuchowie, którą ukończy-
łem w roku 1955 z wynikiem bardzo 
dobrym. Za dobre wyniki nauczania 
zostałem skierowany na praktykę do 
Zakładów Mechanicznych, na stano-
wisko tokarza. W  roku 1964 chcąc 
podnieść swoje kwalifikacje zawodo-
we, rozpocząłem naukę w Technikum 
Mechanicznym w  Tarnowie, które 
ukończyłem w 1968 r., uzyskując ty-
tuł  technik mechanik o  specjalności 
obróbka skrawaniem. W  roku 1968 
zostałem zatrudniony w  ww. zakła-
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w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” w  Gromniku, na stano-
wisko wiceprezesa Zarządu. Starto-
wało 3 kandydatów, ja otrzymałem 
największą liczbę głosów i  zostałem 
wybrany na wiceprezesa Zarządu ds. 
Obrotu Rolnego (4 maja 1984 r.)

Po upływie półtora roku zwolni-
ło się miejsce na stanowisku prezesa 
Zarządu, ponownie wystartowałem 
do konkursu i jednomyślnie zostałem 
wybrany przez Radę Nadzorczą. Na 
tym stanowisku pracuję do dnia dzi-
siejszego. Za całokształt pracy zawo-
dowej i  społecznej 3 sierpnia 1988 r. 
zostałem odznaczony przez Radę 
Państwa Złotym Krzyżem Zasługi. 
Dnia 1 lipca 1989 r. Prezydium Wo-
jewódzkiej Rady Narodowej w Tarno-
wie nadało mi Odznakę „Za Zasłu-
gi dla województwa tarnowskiego”. 
1  lipca 1989 r. Prezydium Naczelnej 
Rady Spółdzielczej wyróżniło mnie  
Odznaką Zasłużonego Działacza 
Ruchu Spółdzielczego. Moja praca 
zawodowa polega na dobrej współ-
pracy z samorządem i organizacjami 
społecznymi. Sprawia mi wiele satys-
fakcji.

Rodzina i zamieszkanie
1 września 1962 roku ożeniłem 

się i od września 1964 r. zamieszka-
łem na stałe w Tuchowie. Mam dwo-
je dzieci, które są dorosłe i mieszkają 
oddzielnie. Natomiast ja z moją żoną 
mieszkamy we własnym domu w po-
bliżu remizy strażackiej.

Od kiedy został Pan druhem 
i jak przebiegała przygoda strażac-
ka?

W latach młodzieńczych w roku 
1957 w  sąsiedztwie mojego zamiesz-
kania w  godzinach wieczornych po-
wstał pożar o  wielkich rozmiarach. 
Paliła się stodoła kryta słomą, pod-
czas bardzo silnego wiatru… z  pło-
nącego dachu roznosił się ogień  na 
kilkaset metrów, powodując wielkie 
zagrożenie pożarowe w całej miejsco-
wości. Panowała groza i  lęk. Ludzie 
z  całej miejscowości przystąpili do 
gaszenia pożaru, jednak brak wody, 
brak jakiegokolwiek sprzętu stwarza-
ły wielkie trudności. Ja również przy-
stąpiłem do tej akcji odważnie, choć 
z  wielkim przerażeniem i  trwogą. 
Wówczas po ugaszeniu pożaru poczu-
łem wewnętrzną potrzebę  wstąpienia 
do OSP, aby nieść pomoc drugiemu 
człowiekowi. Niestety  w  Buchcicach  
jeszcze nie było takiej organizacji. 
Natomiast w sąsiedniej miejscowości, 

72. Legitymacja członkowska OSP  
Meszna Opacka z 1959 r.
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w Mesznej Opackiej, istniała już OSP, 
więc zwróciłem się z prośbą do ówcze-
snego prezesa, pana Tadeusza Kro-
gulskiego o przyjęcie mnie na członka 
OSP w Mesznej Opackiej. Po odbyciu 
posiedzenia Zarządu otrzymałem 
wiadomość, że zostałem przyjęty na 
członka czynnego OSP w  Mesznej 
Opackiej, otrzymałem legitymację 
członkowską nr 16 w 1959 roku. 

Początki działalności tej OSP 
były bardzo trudne, gdyż brak było 
lokalu, sprzętu, środków finansowych 
itp., ale liczyła się chęć i zaangażowa-
nie. Odbyliśmy szkolenie I i II stopnia 
z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 
przeprowadzone przez wykwalifiko-
wanych druhów z Tuchowa, tj. Józefa 
Piątka, Zbigniewa Korzeniowskie-
go i  Stefana Gąsiora. Zdobywaliśmy 
podstawowy sprzęt i  prowadziliśmy  
regularne, cotygodniowe ćwiczenia, 
ucząc się obsługi sprzętu i metod ra-
townictwa.

W roku 1971 poprosiłem macie-
rzystą jednostkę o przeniesienie mnie 
do OSP w  Tuchowie z  racji zmiany 
miejsca zamieszkania. Spotkałem się 
z życzliwością ówczesnego prezesa Jó-
zefa Piątka i na posiedzeniu Zarządu 
przyjęto mnie na członka czynnego 
do OSP w Tuchowie. W krótkim cza-
sie, w 1974 roku zostałem członkiem 
Zarządu i powierzono mi funkcję se-
kretarza, którą pełniłem przez 4 lata. 
Wówczas OSP w  Tuchowie funkcjo-
nowała już w nowej remizie strażac-

kiej przy ulicy Świerczewskiego, ma-
jąc do dyspozycji nowoczesny beczko-
wóz na podwoziu Stara, kilkanaście 
węży W  52, pompy M-400 i  M-800 
z  kompletnym wyposażeniem, ubra-
nia i buty bojowe oraz mundury wyj-
ściowe. Prowadzono systematycznie 
szkolenia bojowe oraz zawody stra-
żackie na różnych obiektach, brano 
udział w  uroczystościach patriotycz-
no-religijnych oraz pełniono wartę 
przy Grobie Pańskim i  brano udział 
w  procesjach rezurekcyjnych. Orga-
nizowano różnego rodzaju spotkania 
i zabawy sylwestrowe. 

W  1981 roku zrezygnowałem 
z  funkcji członka Zarządu i  popro-
siłem o  urlop z  powodu wyjazdu do 
USA. Przebywając tam, miałem moż-
liwość obserwacji działalności straży 
pożarnej w Chicago. Po powrocie po-
dzieliłem się moimi spostrzeżeniami 
z   druhami z  Tuchowa. Po dwulet-
niej nieobecności wróciłem na nowo 
do OSP w  Tuchowie i  naświetliłem 
ówczesnemu Zarządowi, jak duże są 
u nas potrzeby pod względem wypo-
sażania, wyszkolenia itp., jak dale-
ko jesteśmy od krajów zachodnich. 
W  1988 roku Walne Zebranie wy-
brało mnie prezesem Zarządu OSP 
w Tuchowie

Od czego zaczął druh swe pre-
zesowanie?

Nowy Zarząd po przeprowadze-
niu inwentaryzacji przyjął następują-
cy plan działania:
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•	 zwiększyć stan organizacyjny 
jednostki,

•	 zintensyfikować działalność pre-
wencyjno-propagandową,

•	 nasilić i  bardziej upowszechnić 
działalność ratowniczo-szkole-
niową,

•	 szukać szerszych możliwości po-
zyskania funduszy na wyposa-
żenie jednostki oraz przeprowa-
dzenia remontu i  modernizacji 
istniejącej remizy, co było zada-
niem trudnym i  wydawało się 
początkowo prawie niewykonal-
nym.

Niezwłocznie po Walnym Zebra-
niu odbyło się posiedzenie Zarządu 
OSP z  udziałem Naczelnika Gminy 
i Przewodniczącego Rady Gminy, na 
którym powołano Komitet Organi-
zacyjny rozbudowy i  modernizacji 
istniejącej remizy. W skład Komitetu 
Organizacyjnego weszli: Naczelnik 
Miasta i  Gminy, mgr Maksymilian 
Kras i  Przewodniczący Miejskiej 
Rady Narodowej, mgr Edward Mi-
kos oraz członkowie miejscowego 
Zarządu OSP. Uzgodniono z  Zarzą-
dem Gminy możliwości pozyskania 
środków finansowych, natomiast ze 
strony OSP pomoc niefachową w czy-

73. Legitymacja do odznaki Złoty Medal  
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” z 1990r.

74. Legitymacja do odznaki Złoty Krzyż Zasługi, 
Warszawa 1988 r.

75. Msza z okazji 120-lecia OSP Tuchów.  
(Andrzej Siwak – przy ambonie podczas liturgii słowa)
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nie społecznym. Budowę rozpoczęto 
w styczniu 1989 roku, natomiast od-
dano do użytku w grudniu 1989 roku, 
powiększając powierzchnię użytkową 

76. Obchody 120-lecia (od lewej: Marek Mikos, 
Ewa Stanisławczyk, Andrzej Siwak)

77. Procesja rezurekcyjna, Wielkanoc 2004 r. 
(Prowadzi – Andrzej Siwak, przy poczcie od 
lewej: Włodzimierz Wąs, Stanisław Knapik, 

Zbigniew Dunaj).

78. Legitymacja do odznaki  
„Złoty Znak Związku”, Warszawa 2003 r.

79. Legitymacja do odznaki „Za wysługę 50 lat” 
z 2009 r.

80. Nawiedzenie obrazu Jasnogórskiej Królowej 
Polski, Tuchów 13-14 X 2000 r. 

(obraz niosą od lewej: Stanisław Knapik,  
Andrzej Siwak, Piotr Ryndak)

o 250 metrów kwadratowych. Było to 
możliwe dzięki mojemu zaangażowa-
niu i dobrej współpracy z Zarządem 
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81. Andrzej Siwak (pierwszy z lewej), przy starym 
sztandarze; dalej Stanisław Świderski,  

Stefan Gąsior, Stanisław Knapik

Gminy oraz wydatnej pomocy znacz-
nej części strażaków.

Jak doszło do ustalenia daty za-
łożenia tuchowskiej OSP?

Jesienią 1992 roku zwróciłem się 
osobiście do nowo powstałego Towa-
rzystwa Miłośników Tuchowa z proś-
bą o  ostateczne ustalenie daty zało-
żenia tuchowskiej OSP, gdyż w  róż-
nych pismach wymieniano aż trzy 
daty: 1876, 1883, 1889. Prezes TMT, 
Aleksander Kowalik, osobiście zajął 
się tematem i  udowodnił w  oparciu 
o  historyczne materiały źródłowe 
(protokół założycielski OSP Tuchów), 
że właściwą jest data wskazująca na 

24 września 1883. W  porozumieniu 
ze mną opracował on historię naszej 
straży, ilustrując materiałami źródło-
wymi całą działalność naszej jednost-
ki na przestrzeni 110 lat tj. do 1993 
roku. Opracowanie to wysłane przez 
Zarząd tuchowskiej OSP na ogłoszo-
ny przez Zarząd  Główny Związku 
OSP RP Ogólnopolski Konkurs Kro-
nik otrzymało wyróżnienie w  XII 
Konkursie na pamiętniki, wspomnie-
nia, relacje i opracowania „Z dziejów 
OSP”. W związku ze wskazaniem hi-
storycznej daty założenia w Tuchowie 
OSP zaistniała potrzeba zorganizo-
wania obchodów jubileuszu 110-lecia 
powołania tej tak potrzebnej w środo-
wisku organizacji. Jubileusz ten ob-
chodziliśmy we wrześniu 1993 roku.

Co zalicza Druh do najwięk-
szych osiągnięć swego prezesowa-
nia w miejscowej OSP?

Po rozbudowie remiza spełnia-
ła wszystkie wymagania i  normy, co 
spowodowało, że w  roku 1995 OSP 
Tuchów decyzją Komendanta Głów-
nego została włączona do Krajowe-
go Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
W związku z powyższym wzrosły wy-
magania i obowiązki, zaszła potrzeba 
zakupu samochodu z  osprzętem do 
ratownictwa drogowego. Rozpoczą-
łem deptać wszystkie znane mi ścieżki 
w  celu pozyskania środków finanso-
wych na zakup samochodu, osprzętu 
i  udało się! Otrzymaliśmy nowy sa-
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mochód marki Lublin wraz z  zesta-
wem hydraulicznym Lukas.

14 września 2003 roku OSP Tu-
chów obchodziła jubileusz 120-lecia 
jej powstania. Wymagało to dużego 
wysiłku i  zmysłu organizacyjnego, 
a mieliśmy już pewne doświadczenia 
z obchodów 110. rocznicy, które wy-
korzystaliśmy. Według opinii władz 
i społeczeństwa uroczystość ta została 
przygotowana bardzo dobrze. Jubile-
usz rozpoczął się mszą świętą w Ko-
ściele św. Jakuba. Głównym celebran-
sem był ks. Prałat Stefan Cabaj-diece-
zjalny kapelan strażaków. Natomiast 
uroczystość centralna odbyła się na 
tuchowskim rynku, w której jako go-
ście honorowi udział wzięli: Minister 
Spraw Wewnętrznych i  Administra-
cji, Senator i  posłowie na Sejm RP, 
Komendant Woj. PSP w  Krakowie, 
Komendant miejski PSP w Tarnowie, 
radni Sejmiku Wojewódzkiego, pre-
zes Oddz. Pow. ZOSP w  Tarnowie, 
władze samorządowe gminy Tuchów, 
wójtowie gmin ościennych, kilkadzie-
siąt zaproszonych jednostek OSP oraz 
społeczeństwo Tuchowa i okolicy.

Podczas tej uroczystości jubile-
uszowej OSP w Tuchowie została od-
znaczona Medalem Honorowym im. 
Bolesława Chomicza. Odznaczeni 
zostali również druhowie tuchowskiej 
jednostki: 

– Złotym Znakiem Związku - 
prezes Zarządu ,

– Złotym Medalem „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali: 
3 druhny i 9 druhów, 

– Srebrnym Medalem „Za Zasłu-
gi dla Pożarnictwa” odznaczeni zo-
stali: 3 druhny i 2 druhów

– Brązowym Medalem „Za Za-
sługi dla Pożarnictwa” odznaczeni 
zostali: 4 druhny i 7 druhów oraz Od-
znaką Strażak Wzorowy odznaczo-
nych zostało 3 druhów. 

Na zakończenie oficjalnych uro-
czystości odbyła się defilada pod-
oddziałów wokół rynku i  uroczyste 
spotkanie strażaków z  zaproszonymi 
osobistościami w Domu Strażaka. Na 
tę okoliczność OSP Tuchów otrzyma-
ła nieodpłatnie podwozie samocho-
du Star 266. Podwozie otrzymaliśmy 
darmowo, jednak zaszła potrzeba jego 
karosowania i uzbrojenia, na co OSP 
nie posiadała środków. Wówczas jako 
prezes zwróciłem się do samorządo-
wych władz i społeczeństwa o pomoc 
finansową na karosowanie i  uzbro-
jenie podwozia samochodu. Władze 
i społeczeństwo odpowiedzieli z wiel-
ką życzliwością. W  następnym roku 
samochód ten został skarosowany 
i oddany do użytku OSP w Tuchowie. 

W  roku 2008 tuchowska straż 
wzbogaciła się o  następny nowy sa-
mochód, lekki, ratowniczo-gaśniczy 
marki Ford Transit. Jego zakup był 
możliwy dzięki przyznanej dotacji 
Zarządu Głównego ZOSP w Warsza-
wie za pośrednictwem posła na Sejm 
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pana Wiesława Wody (zmarłego tra-
gicznie w katastrofie smoleńskiej).

Po przyjęciu samochodu marki 
Ford, pojawiła się kolejna możliwość 
pozyskania nieodpłatnie na wyposa-
żenie OSP w  Tuchowie samochodu-
-drabiny SD-30 z Komendy Miejskiej 
PSP w Tarnowie. Poddałem tę propo-
zycję pod dyskusję, jednak zdania były 
podzielone, nawet wśród członków 
zarządu odezwała się opozycja, która 
miała niekoniecznie słuszne poglądy 
na wiele spraw, co bardzo utrudniało 
pozytywne działanie. Dyskusja trwa-
ła do Walnego Zebrania w 2008 roku, 
wówczas postawiłem wniosek o przy-
jęcie samochodu-drabiny. Został on 
przegłosowany i przyjęty do realizacji. 
Podczas realizacji uchwały pojawił 
się problem z garażowaniem drabiny, 
gdyż garaż okazał się za krótki. Wo-
bec zaistniałego problemu Burmistrz 
Tuchowa we wrześniu zwołał naradę 
z  udziałem komendanta miejskiego 
w Tarnowie, prezesa i naczelnika OSP 
i wówczas po wizji lokalnej wypraco-
wano koncepcję wydłużenia garaży 
o 5 metrów w kierunku drogi. Zapro-
tokołowano też zobowiązania stron: 

1. Burmistrz Tuchowa zamówi i sfi-
nansuje dokumentację

2. Komendant Miejski udzieli po-
mocy finansowej

3. Prezes OSP Tuchów wystąpi 
o  pomoc finansową do Zarządu 
Głównego poprzez Zarząd Od-

działu Woj. ZOSP RP w  Krako-
wie.
W  styczniu 2010 roku złożyłem 

prośbę o  pozyskanie środków finan-
sowych oraz przeprowadziłem roz-
mowę z prezesem Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego, Wiesławem Wodą, 
który deklarował wszechstronną po-
moc w realizacji tego przedsięwzięcia. 
Jednak moje staranie przekreśliła ka-
tastrofa smoleńska 10.04.2010 roku, 
w której zginął druh Wiesław Woda. 
Wówczas pojawił się problem, gdyż 
środki finansowe zostały przeznaczo-
ne na usuwanie skutków powodzi. 
Wobec powyższego stanąłem przed 
faktem dokonanym, dokumentacja 
dotycząca rozbudowy w  dyspozycji, 
drabina do przejęcia, ale brak było 
środków finansowych. Nie tracąc na-
dziei, zwróciłem się z prośbą do Bur-
mistrza Tuchowa o pomoc w realiza-
cji tej inwestycji. Po przeprowadzeniu 
negocjacji spisaliśmy z  Burmistrzem 
ugodę, że przejmie tę inwestycję i sfi-
nansuje z  pomocą Urzędu Marszał-
kowskiego. Rozbudowa remizy zosta-
ła ukończona i oddano ją do użytku 
12 października 2010 roku. Rok 2010 
pod względem ratownictwa był bar-
dzo trudny, gdyż w  maju i  czerwcu 
nawiedziła Tuchów wielka powódź, 
powodująca ogromne spustoszenie, 
utratę majątku ludzkiego oraz za-
grożenie życia mieszkańców dolnej 
części miasta. Tuchowska OSP włą-
czyła się do akcji bardzo aktywnie, 
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niosąc wszechstronną pomoc, opiekę 
i konieczny ratunek. Remiza stała się 
miejscem koncentracji sił i  środków, 
miejscem funkcjonowania działań 
ratowniczych na terenie gminy. Stra-
żacy mieli możliwość wysuszenia 
odzieży, spożycia gorącej strawy oraz 
chwilowego odpoczynku.

Na koniec roku 2010 po zakoń-
czeniu wszystkich inwestycji (był to 
ostatni rok w  tej kadencji), w  lutym 
2011 zorganizowałem Walne Zebra-
nie Sprawozdawczo-Wyborcze, na 
którym powiedziałem:

„Szanowni Państwo, uprzejmie 
informuję, że moja kadencja jako 
prezesa OSP w  Tuchowie dobiega 
końca, gdyż nie będę kandydował 
w  dzisiejszych wyborach”. Było to 
pewne zaskoczenie dla zebranych, 
ale moja decyzja była ostateczna. 
Następnie chciałem zebranych poin-
formować, a  może niektórym przy-
pomnieć, co zostało zrobione, bądź 
zakupione w  tych 23 latach mojego 
prezesowania. Otóż w roku 1988, gdy 
podjąłem się funkcji prezesa Zarzą-
du, przejąłem: remizę - budynek par-
terowy z dwoma boksami garażowy-
mi o powierzchni użytkowej ok. 250 
m2, dwa wyeksploatowane samocho-
dy ratowniczo-gaśnicze, niedostatecz-
ną ilość sprzętu bojowego i  sprzętu 
ochrony osobistej, brak odpowiednie-
go wyszkolenia strażaków oraz ba-
dań lekarskich. Natomiast mojemu 
następcy pozostawiam: piętrowy bu-

dynek remizy, wyremontowany, z  3 
boksami garażowymi o  powierzchni 
około 700 m², obiekt trwale ogrodzo-
ny, kompletny sprzęt do ratownictwa 
przeciwpożarowego i  ratownictwa 
drogowego oraz dostateczną ilość 
sprzętu ochrony osobistej strażaków 
oraz hełmów, obuwia itp.

 – 4 samochody (technicznie 
sprawne) ratowniczo-gaśnicze, 
w tym drabina SD 30 na samo-
chodzie Jelcz,

 – agregat pompowy dużej wydaj-
ności i wiele innego sprzętu,

 – stan osobowy to 70 członków 
zwyczajnych posiadających wy-
szkolenie o  różnych specjalno-
ściach,

 – członków honorowych – 7 osób,
 – członków wspierających około 

1400 osób,
 – drużyna młodzieżowa – 10 

osób.
Wymieniam to w trosce, aby ten 

dorobek tuchowskiej jednostki OSP 
nie został zmarnowany, zniszczony 
i  nie przeszedł w  niepowołane ręce. 
Dorobek nasz był możliwy dzięki go-
spodarskiej zaradności, dobrej współ-
pracy z  Urzędem Gminy, Zarządem 
Woj. PSP RP, z Komendą Woj. i Miej-
ską PSP oraz ludźmi dobrej woli. Na 
końcu zebrania druhowie strażacy 
złożyli mi podziękowanie za wielo-
letnią pracę oraz wkład wniesiony 
w rozwój OSP w Tuchowie w formie 
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listu pochwalnego oraz figurkę św. 
Floriana. 

Z  perspektywy 50-letniej służ-
by w  stowarzyszeniu OSP oceniam, 
że moja decyzja o  wstąpieniu do tej 
organizacji była słuszna. Chciałem 
zawsze nieść pomoc drugiemu czło-
wiekowi w  każdej potrzebie, nie-
zależnie od tego, kim on jest i  skąd 
przybył. Będąc prezesem OSP zawsze 
starałem się dać przykład zwłaszcza 
młodemu pokoleniu, współpracować 
z  każdym w  duchu odpowiedzialno-
ści i  spokoju. Cały czas pracowałem 
społecznie, nie brałem żadnego wy-
nagrodzenia, traktując moją funkcję 
jako służbę i pomoc w razie potrzeby 
innym. Dlatego przechodzę codzien-
nie koło mojej jednostki z satysfakcją 

i  zadowoleniem w  poczuciu dobrze 
spełnionego obowiązku. Jako prezes 
zawsze starałem się godnie reprezen-
tować swoją jednostkę na zewnątrz 
w  różnego rodzaju uroczystościach 
państwowych, patriotyczno-religij-
nych i  innych. Każdemu mogę spoj-
rzeć prosto w oczy.

Za działalność w  OSP otrzyma-
łem następujące oznaczenia:

- Złoty Medal „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa” (1990 r.),

- Złoty Medal „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa” (2006 r. w  Gminie 
Gromnik),

- Złoty Znak Związku (2003 r.)
- Odznaka za wysługę 50 lat 

w OSP (2009 r.) i inne. 

Wywiad przeprowadził: 
dh Aleksander Kowalik 
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Andrzej Słowik urodził się 1952 
roku w  Ochronce (w  Tuchowie) 
w  rodzinie chłopskiej z  Jodłówki 
Tuchowskiej (gospodarstwo ok. 5 
ha) jako syn Feliksa i Franciszki. Po 
ukończeniu miejscowej Szkoły Po-
wszechnej uczył się w  Technikum 
Rolniczym w  Tarnowie. Następ-
nie rozpoczął pracę w  miejscowej 
gminie, zdobywając doświadczenie 
w dziale administracyjnym. 

Był członkiem trzech straży. 
Rozpoczął swą strażacką karierę 
w  Jodłówce Tuchowskiej. Podobno 
straż ta powstała w roku 1955, zało-
żona przez kilku miejscowych dzia-
łaczy, jednak data ta nie znajduje 
potwierdzenia w żadnych dokumen-
tach, oparta jest jedynie na wspo-
mnieniach starych strażaków (brak 
nazwisk tych strażaków w  pracy 
monograficznej pt.: Strażacy ziemi 
tarnowskiej, Bochnia 2008).  Udoku-
mentowano tam natomiast działanie 
tej straży dopiero notatkami z  roku 
1968. Druh Andrzej podkreśla, że 
swą przygodę strażacką rozpoczął na 
wniosek kolegów ze straży, kiedy był 
czynnym działaczem miejscowego 
koła ZMW.  

Było to w  latach 1971 – 1980, 
równocześnie w  tym czasie przez 
dwa lata sprawował funkcję prezesa 

Ochotni-
czej Stra-
ży Pożar-
nej w  Jo-
d ł ó w c e 
Tuchow-
s k i e j . 
Straż w  ww. wsi zajmowała się nie 
tylko gaszeniem pożarów, ale musia-
ła prowadzić działania popowodzio-
we, gdyż przepływający przez wioskę 
potok był nieprzewidywalny w chwi-
lach opadów burzowych i  wówczas 
najczęściej wyrządzał wiele szkód, 
które trzeba było usuwać, bo droga 
przez wieś stawała się nieprzejezdna.

W roku 1980 druh Andrzej za-
łożył rodzinę w sąsiednim Burzynie, 
czyli ożenił się z  Ludwiką Sajdak, 
córką Stanisława i  Alfredy. Ludwi-
ka jest wnuczką Franciszka Sajdaka, 
czyli jej ojciec był bratem profesora 
Jana Sajdaka, rektora Uniwersytetu 
w   Poznaniu, który w czasie II woj-
ny światowej prowadził na terenie 
tuchowskiej gminy tajne nauczanie. 
On to w  roku 1945  w  styczniu ra-
zem z mgr. Janem Florkowskim za-
łożył Miejskie Gimnazjum i Liceum 
w Tuchowie. 

Mój rozmówca w  latach 1980 – 
1985/6 mieszkał w  Burzynie i  tam 
należał do miejscowej straży, bę-

12. Druh 
Andrzej Słowik
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dąc w  drużynie, która przeprowa-
dzała wszystkie ratownicze akcje. 
Straż w  Burzynie istnieje od 1957 
roku. Walczy z pożarami na terenie 
własnym i  w  sąsiednich miejsco-
wościach. Druh Andrzej w  latach 
1980 – 86 był w  miejscowej straży, 
ale mało się udzielał, gdyż w  tym 
samym czasie budował swój dom 
w Tuchowie przy ulicy Polnej, gdzie 
mieszka do dziś. 

Od grudnia 1985 roku zamiesz-
kał w  Tuchowie. Wraz ze zmianą 
miejsca zamieszkania zmienił też 
swą przynależność do OSP. Tym ra-
zem był to Tuchów. Jako pracownik 
państwowej administracji nie został 
zaliczony do drużyny bojowej, ale 
do osób zatrudnionych w  straży na 
stanowiskach wydzielonych, czyli 
została wykorzystana jego wiedza 
zawodowa. Zbiegło się to z  ukoń-
czeniem przez druha Andrzeja za-
ocznych studiów rolniczych i  uzy-
skaniem tytułu  inżyniera rolnika 
w 1980 roku. Jego kariera zawodowa 
rozpoczęła się od pracownika admi-
nistracji państwowej (młodszy re-
ferent od roku 1980) do burmistrza 
(od czerwca 1994 do października 
1998). Przez ostatnie 4 miesiące 
roku 1998 władze administracyjne 
działały bez radnych z powodu prze-
dłużonej kadencji (od 7 lipca do 25 
października).

W  zakres działalności mojego 
rozmówcy wchodziła sprawa gospo-

darki wodnej, melioracja, osuwiska 
itp. Miał też tytuł referenta do spraw 
gospodarki wodnej, rolnictwa, me-
lioracji i  nadzoru nad gminnymi 
potokami. Jego praca w straży w Tu-
chowie polegała na koordynowaniu 

82. Legitymacja do odznaki Srebrny Krzyż  
Zasługi, Warszawa 1989 r.

83. Legitymacja do odznaki Brązowy Krzyż  
Zasługi, Warszawa 1984 r.

84. Legitymacja Rady Społecznej przy Sejmie 
PRL, Warszawa 1986 r.
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na odpowiednim szczeblu współ-
pracą między organizacjami. Gdy 
wstępował do straży w  Tuchowie, 
funkcję prezesa od 1985-1988 roku 
pełnił dh Stefan Suchan, a  następ-
nie przejął ją dh Andrzej Siwak. Za 
prezesury Stefana Suchana Andrzej 
Słowik był w Zarządzie przez jedną 
kadencję sekretarzem tuchowskiej 
OSP. W latach 1990 – 94 był w Za-
rządzie Gminnym  OSP prezesem po 
Zbigniewie Korzeniowskim. 

Za pracę w  straży pan Andrzej 
otrzymał Złoty Medal „Za Zasłu-
gi dla Pożarnictwa”, a  także Srebrny 
Krzyż od Rady Państwa przed ro-
kiem 1989. 

Ojciec jego Feliks był druhem 
założycielem  straży w Jodłówce Tu-
chowskiej.

Rzadko brał fizyczny udział 
w akcjach strażackich, nie robił kur-
sów specjalistycznych, tylko jeden 
podstawowy. Natomiast pracując 
w gminie, współpracował ze straża-
kami w  różnych pracach popowo-
dziowych, usuwaniu skutków burzo-
wych, skutków wichur i  przy likwi-
dowaniu innych szkód wynikłych 
z anomalii pogodowych. 

Mój rozmówca w  latach 2005 – 
2006 pełnił funkcję wicestarosty tar-
nowskiego.

Jako prezes Zarządu Gminnego 
OSP przygotowywał materiały do 
powoływania stowarzyszeń, ich re-
jestracji w Sądzie Gospodarczym dla 
straży z całej gminy. Wyjątek stano-
wiły dwie wsie: Trzemesna i Jodłów-
ka Tuchowska, w których nie udało 
się wyłonić komitetów założyciel-
skich.

Opracowali:  dh. Agnieszka Wąs
dh Aleksander Kowalik
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Władysław Smołucha uro-
dził się w 1923 r., ale został zapisa-
ny w  kościelnych księgach dopiero 
w  dniu chrztu, czyli w  1924 roku 
w  Joninach. Szkołę Powszechną 
ukończył w  Joninach. Następnie 
pracował w  gospodarstwie  rolnym 
rodziców i w kuźni swego ojca. Gdy 
miałem 18 lat, w 1942 zostałem wy-
wieziony w ramach tzw. baudystu na 
przymusową pracę do Niemiec, gdzie 
skierowano mnie do gospodarstwa 
rolnego, w  którym musiałem zajmo-
wać się 10 końmi, a drugą dziesiątką 
zajmował się drugi podobny pracow-
nik. Zwierzchnikiem w tym gospodar-
stwie była Niemka, żona będącego na 
wojnie niemieckiego żołnierza. Życie 
na tym gospodarstwie było względnie 
dobre. 

Po powrocie do Polski najpierw 
pracował jako szewc w  Ryglicach, 

gdzie się 
o ż e n i ł 
z  Marią  
z  domu 
K i p i a s . 
Po pię-
ciu latach 
pracy, w  roku 1957, nadarzyła się 
możliwość przeniesienia do Tucho-
wa, z  czego skorzystał. W  Tucho-
wie spodobała mu się straż pożarna 
i  zapisał się do niej. Komendantem 
ówczesnej straży był Piotr Swobo-
da, on zachęcał młodych chłopaków 
do zapisania się do straży, on szkolił 
strażaków i dowodził nimi w akcjach. 
To był porządny chłop pod każdym 
względem – wspomina mój rozmów-
ca. Był ogólnie lubianym strażakiem, 
umiejącym dobrze wyszkolić podle-
głych sobie ludzi. Najlepszym tego do-
wodem był udział wszystkich człon-

13. Druh 
Władysław Smołucha

85. Zakład szewski Ryglice, w którym pracował 
Władysław Smołucha

86. Strażacy z lat 50 i 60-tych,  
od lewej: Stanisław Hałun, Władysław Smołucha
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ków jednostki OSP w  jego pogrzebie 
w dniu 22 maja 1972 rok. 

Ogółem wówczas w  straży było 
około 20 druhów. Andrzej Król był 
zapalonym strażakiem, w  pełni od-
dany tej profesji, często zastępował 
komendanta Swobodę w dowodzeniu 
akcjami. Rocznie było około kilkana-
ście pożarów i początkowo prawie do 
wszystkich jeździłem. Najwięcej po-
żarów było w  Jodłówce Tuchowskiej, 
Karwodrzy, Lubaszowej, Ciężkowi-
cach, Dąbrówce Tuchowskiej. W tym 
czasie było dużo domów krytych 
strzechą (kicorkami) i  jak zaczynał 
się sezon grzewczy, to zapalało się 
wiele chat od komina. Tym bardziej, 
że nie wszystkie kominy były budo-
wane zgodnie ze sztuką budowla-
ną, zwłaszcza te, które budowano 

w  okresie wielkiego kryzysu. Często 
komin był zrobiony z żerdzi oplecio-
nych wikliną, oblepiony gliną od środ-
ka i z zewnątrz. Jak odpadła glina, to 
wiadomo, że łatwo było o pożar. Były 
też jeszcze chaty kurne czyli bezkomi-
nowe. Dość częste były też pożary od 
pioruna, gdyż domy nie miały pioru-
nochronów. 

Strażacy wówczas mieszkali 
w  dość odległych miejscowościach, 
toteż i zbiórki oraz gotowość do dzia-
łania osiągano dość późno. Nie było 
telefonów, więc najpierw zawiada-
miano we wsi sołtysa, który miał np. 
rower i konnych gońców, a po otrzy-
maniu informacji zwoływano stra-
żaków. Zawsze musiało ich być co 
najmniej 7, czyli czterech do hydro-
foru i  trzech do prądownicy i  węży. 

87. Warta przy Grobie Pańskim, Wielkanoc 1961.
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Motopompa była bardzo trudna do 
zapłonu i dlatego zawsze braliśmy też 
naszą kiwajkę (ręczną hydronetkę).

Wszyscy trzymaliśmy wartę przy 
Grobie Pańskim, co nie podobało się 
powiatowym władzom strażackim. 
Np. w roku 1961.

Byliśmy zgraną paczką. Jednak 
w roku 1972 zaczęło się psuć to zgra-
nie. Pamiętam pożar w  piwnicach 
Gminnej Spółdzielni Samopomoc 
Chłopska przy ulicy Zielonej. Byłem 
jednym z pierwszych strażaków w tej 
akcji. To było wcześnie rano. Ogień  
szybko zlokalizowaliśmy i  ugasili-
śmy, następnie poszedłem do pracy, 
pracowałem od godziny 7.00. Prezes 
Spółdzielni ufundował nagrody za tę 
akcję. Dostali je ci, którzy poszli po 
niej do gospody i pili. Ja poszedłem do 
roboty, to nikt o  mnie nie pamiętał, 
więc nic nie otrzymałem. 

Tak mnie to rozżaliło, że już ni-
gdy nie poszedłem do straży. Czyli 
wtedy wystąpiłem. 

 Opracowali: dh. Agnieszka Wąs
 dh Aleksander Kowalik

88. Druh senior - Władysław Smołucha  
z najbliższą rodziną

89. Druh senior – Władysław Smołucha  
z małżonką, Tuchów maj 1994
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14. Druh 
Stanisław Świderski 

Druh Stanisław Świderski uro-
dził się w 1945 roku w  Tuchowie. 
Wykształcenie podstawowe zdobył 
w  rodzinnej miejscowości, a następ-
nie udał się do trzyletniej Zakładowej 
Szkoły Masarskiej w  Klikowej, którą 
ukończył w 1964 roku. Pracę zawodo-
wą podjął zaraz po ukończeniu szko-
ły i  w  tym zakładzie przepracował 
do 1998  roku, po czym przeszedł na 
rentę. Po 3 latach przerzucono go na 
„pomostówkę”, a  następnie na eme-
ryturę. W  zakładzie produkcyjnym 
pełnił funkcję czeladnika. 26 maja 

1972 roku 
ożenił się 
z  tucho-
w i a n k ą , 
Krystyną 
Gut. 
Do straży 
tuchowskiej zapisał się po rozmowie 
z  prezesem, Kazimierzem Dudką, 
w  1962 roku. Pracą strażaków inte-
resował się samoistnie od najmłod-
szych lat. W  związku z  tym odbył 
szereg przeszkoleń. W tym zakresie 
zaczął od szkolenia podstawowego, 
a następnie przeszedł szkolenia spe-
cjalistyczne, między innymi: kurs ob-
sługi motopompy w  Wieliczce, tam 
też kurs cięcia tlenem, kurs IV stop-
nia dla naczelników w  Ryglicach. 
W zakładzie pracy zapisał się też do 
Zakładowej Ochotniczej Straży Po-
żarnej w  Klikowej. W  straży zakła-

90.  Druh Świderski przy pompie,  
Kurs Motopomp, Wieliczka 1996 r.

91. Druh Świderski przy pompie,  
Kurs Motopomp, Wieliczka 1996 r.
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dowej było lepiej, gdyż za wszystkie 
szkolenia, ćwiczenia i akcje wypłaca-
no tak, jakby było się w pracy. Rów-
nocześnie przez cały okres zatrud-
nienia należał do tuchowskiej OSP, 
w której otrzymał za swą bojową po-
stawę szereg strażackich odznaczeń: 
Strażak Wzorowy (21.12.1973  r.), 
dyplom za wysługę lat za okres 
25-lecia pracy (20.04.1980 r.), Brązo-
wy Medal „Za Zasługi dla Pożarnic-
twa” (10.04.1981 r.), Srebrny i Złoty 
Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” 
(10.04.1985 r.), Odznaka za zasłu-
gi dla województwa tarnowskiego 
(26.03.1990 r.), dyplom za wysługę 
lat- 40 lat w OSP.

92. Ogólnopolski Pociąg Przyjaźni Strażackiej, Leningrad 1978 r.

W tuchowskiej straży pełnił też 
odpowiedzialne funkcje. Uczestni-
czył w  wycieczce szkoleniowej do 
Leningradu w  roku 1978, w  tzw. 
Ogólnopolskim Pociągu Przyjaź-
ni, reprezentując naszą jednostkę 
OSP. Był przez jedną kadencję za-
stępcą komendanta, później działał 
w  Zarządzie jednostki OSP, był też 
członkiem Zarządu. W  tuchowskiej 
straży bardzo mu się podobała dys-
cyplina, którą wprowadzał prezes 
Józef Piątek, który był całym sercem 
oddany straży. Umiał on wpływać na 
druhów, zachęcić ich do prac spo-
łecznych, jednocześnie sam też dużo 
tak pracował. Druh Stanisław wspo-
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mina, że za czasów jego młodości 
w pracy w  jednostce wyróżniali się: 
Tadeusz Drabik, Wojciech Sobyra, 
prof. Piotr Wojciechowski, Wojciech 
Grzanka, Marian Kras, cała rodzina 
Wąsów, Andrzej Gut i inni.

Według wspomnień pana Stani-
sława: w  czasie pożarów na wsi naj-
trudniej było wyprowadzić zwierzęta 
gospodarskie z palących się budynków. 
Trzeba było bardzo uważać, aby nie 
poturbowały ratowników, gdyż były 
przeważnie ogromnie przerażone i po-
denerwowane. Krowy mogły zranić 
rogami, konie często kopały w  stronę 
zbliżających się ratowników. Najczę-
ściej zarzucaliśmy im na łby jakąś 
szmatę i  wówczas na łańcuchu lub 
sznurku pozwalały się wyprowadzić.

Oddzielnym zagadnieniem było 
życie kulturalne w  OSP. W  jego ra-
mach organizowano zabawy sylwe-
strowe, wieczorki taneczne, opłatki, 
festyny. Straż miała własną grupę 
aktorską, a przewodził im druh Ta-
deusz Tylko, który układał różne 
rymowanki, przedstawiające życie 
mieszkańców Tuchowa. Było w nich 
dużo humoru sytuacyjnego. W świe-
tlicy prenumerowano wiele facho-

wych czasopism, między innymi 
„Strażaka”.

Do bardzo smutnych akcji zali-
cza wyciąganie topielców, zwłaszcza 
ze studni. Sam uczestniczył w takiej 
trudnej akcji w samym centrum Tu-
chowa, kiedy trzeba było wyciągnąć 
postawnego, ciężkiego mieszkań-
ca Tuchowa. Na dno studni poszedł 
wówczas druh Stanisław Nicpoń, 
a  pozostali starali się go wydobyć. 
Studnia okazała się dość wąska, aby 
ratownik mógł iść razem z topielcem, 
a bezwładne ciało często się zaczepia-
ło o nierówne kręgi.

Z  lat sześćdziesiątych mój roz-
mówca szczególnie zapamiętał trud-
ny do ugaszenia pożar stodoły przy 
samym kościele Św. Jakuba St. Ap. 
Stanowił on duże zagrożenie dla 
świątyni i  trzeba było go ostrożnie 
gasić, aby iskry nie przeszły na ko-
ściół. Podobnie ciężko było ugasić 
pożar restauracji w  Ciężkowicach, 
zlokalizowanej w samym rynku. Tam 
także zagrożenie zaprószenia ognia 
było duże i  trzeba było polewać 
okoliczne dachy drewnianych bu-
dynków. Jednak z tych zmagań stra-
żacy zawsze wychodzili zwycięsko. 

Opracowali: dh. Agnieszka Wąs
dh Aleksander Kowalik



— 195 — 

Sylwetki strażaków zasłużonych, seniorów

15. Druh 
Włodzimierz Wąs  

Włodzimierz Wąs, syn Stanisła-
wa i Bronisławy, urodził się w 1957 
roku w  Ochronce w  Tuchowie. Po-
chodzi z  rodziny wielodzietnej, ma 
czterech braci (Marka, Wojciecha, 
Bogusława i Marcina) oraz dwie sio-
stry. Szkołę podstawową ukończył 
w  rodzinnym mieście, podobnie 
jak i  zawodową o  specjalności ślu-
sarz mechanik. Mieszkał w  pobliżu 
nowej strażackiej remizy. Ojciec był 
strażakiem, więc syn bacznie obser-
wował działania druhów. Podobały 
mu się mundury, wyjazdy do akcji, 
ćwiczenia sprawnościowe itp. Ma-
jąc 13 lat, pomagał wyznaczonym 
do „czarnej roboty” strażakom myć 
węże bojowe, czyścić samochód oraz 
pozostały sprzęt towarzyszący za-
wsze podczas akcji bojowej. Sprzęt 
ten w wolnych chwilach musiał być 
sprawdzany, konserwowany, aby nie 
zawiódł w  kolejnej akcji, która roz-
poczynała się od momentu urucho-
mienia strażackiej syreny.  

W 15 roku życia został przyjęty 
do OSP w  Tuchowie, gdzie zaczęto 
go systematycznie szkolić w  zakre-
sie podstawowym i  specjalistycz-
nym. Zdradzając od wczesnej mło-
dości zainteresowania samochodem 
strażackim, został dostrzeżony oraz 
skierowany przez ówczesnego preze-

sa, Józefa 
Piątka na 
kurs kie-
r o w c ó w 
– mecha-
n i k ó w . 
Wkrótce 
uzyskał zawodowe prawo jazdy. Je-
dynym wówczas kierowcą w OSP był 
Stanisław Knapik, a  wyjazdów było 
coraz więcej. 

Po otrzymaniu prawa jazdy 
i po zatrudnieniu się na stanowisku 
kierowcy od 1976 roku w  Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłop-
ska” w Tuchowie przyjął też na siebie 
obowiązek drugiego kierowcy w tu-
chowskiej OSP. W latach 70-tych była 
to umowa na ½ etatu wypisywana 
dla kierowcy – konserwatora. Trzeba 
było być wówczas w gotowości przez 
24 godziny, a  w  garażu OSP nale-
żało sprzątać, myć i  czyścić sprzęt 
gaśniczy, prowadzić OT-1 (obsługę 
techniczną samochodu), OC (ob-
sługę codzienną - ½ godziny) oraz 
okresowe przeglądy samochodu, na 
co przewidywano w  sumie w  umo-
wie po 4 godziny dziennie za nie-
duże wynagrodzenie. Trzeba przy-
jąć zastrzeżenie, że praca kierowcy 
nie była wynagradzana, jeździło się 
społecznie, a  wynagrodzenie przy-
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sługiwało za konserwację, naprawy, 
czyszczenie sprzętu itp. Za te czyn-
ności początkowo płaciła zawodowa 
straż z powiatu, a po przejściu OSP 
pod gminę obowiązki płatnika zo-
stały scedowane na gminę. W  tym 
zakresie jednostka tuchowska miała 
przydzielony 1 etat, który w zależno-
ści od ilości kierowców dzielono: je-
żeli było dwu kierowców - to po 1/2 
etatu, a  gdy było trzech - to po 1/3   
etatu. Obecnie od 1995 roku nie ma 
już etatów, tylko podpisuje się „umo-
wę zlecenie”. 

W  Gminnej Spółdzielni Samo-
pomoc Chłopska w Tuchowie praco-
wał do 1986 roku, po czym zatrudnił 
się na stanowisku strażaka kierowcy 
w Zawodowej Straży Pożarnej w Tar-
nowie. To była tzw. Komenda Rejo-
nowej Straży Pożarnej w ww. mieście 
W roku 1994 miał wypadek w pracy 
- w  czasie obsługi urządzenia alar-
mującego. Wówczas otrzymał rentę. 
Jednak przez cały czas pełnił w OSP 

w Tuchowie funkcję kierowcy ochot-
nika, a także konserwatora sprzętu. 

Rodzinę założył 23 stycznia 1982 
roku, żeniąc się z Marią z domu Dzia-
dek. Żona jest również tuchowianką, 
urodzoną w  1957 roku, córką stra-
żaka - Jana Dziadka. Zamieszkali 
w  domu rodzinnym usytuowanym  
koło dawnej ulicy Świerczewskiego 
9, obecnie przemianowanej na ulicę 
Jana III Sobieskiego 45. Mają czworo 
dzieci: Grzegorza, Łukasza, Agniesz-
kę, Mateusza. 

Wszyscy są silnie związani z tu-
chowską strażą. Grzegorz pełni funk-
cję naczelnika w jednostce, Agniesz-
ka – skarbnika, Łukasz w  OSP Tu-
chów jest kierowcą - konserwatorem, 
ale pracuje zawodowo w Państwowej 
Straży Pożarnej w  Tarnowie. Mate-
usz to strażak w  drużynie młodzie-
żowej.

Wojsko upomniało się o  dru-
ha Włodzimierza dopiero w  okre-
sie stanu wojennego, czyli w  latach 
1981-1982 (powołując go na 22 
miesiące). Służbę wojskową odby-
wał w  Krakowie w  jednostce OTK 
(Obrony Terytorialnej Kraju). Służ-
ba była ciężka, zwłaszcza w  okresie 
pierwszych trzech miesięcy stanu 
wojennego. Wówczas to jako prze-
szkoleni żołnierze przez całe doby 
mieli ze sobą ostrą amunicję. Groźby 
dodawała obawa, że w każdej chwili 
dostaną rozkaz, by strzelać do cywi-
lów, kobiet i dzieci. To bardzo obcią-

93. Książeczka stanu służby funkcjonariusza 
pożarnictwa, Tarnów 1993r.
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żało psychikę każdego z  nich, gdyż 
wszyscy zdawali sobie sprawę, że to 
może być walka bratobójcza.

W  ciągu całego życia czynnie 
uczestniczył we wszystkich pracach 
miejscowej straży oraz wzorowo 
wypełniał nakładane przez Zarząd 
jednostki OSP codzienne obowiąz-
ki. Uczestniczył nie tylko w akcjach 
gaśniczych, ale też w zawodach stra-
żackich, pełnieniu wart przy Grobie 
Pańskim, uczestniczył w  mundurze 
w procesjach Bożego Ciała itp. 

Współpracując z  druhem pre-
zesem Józefem Piątkiem, który był 
strażakiem zawodowym, widziałem, 
że jego wizja straży była inna niż po-
przedniego prezesa. Przenosił on wie-
le zwyczajów i zasad zawodowej stra-
ży do ochotniczej, podwyższając jej 
walor, co nie wszystkim się podobało. 
Za  prezesury Józefa Piątka wszystko 
musiało być wyczyszczone, zamiecio-
ne, poukładane na swoim miejscu, 
nie było wytłumaczenia, trzeba było 
to wykonać. Nie było możliwości, aby 
przepuścił jakiś bałagan – wspomina 
mój rozmówca. 

Niezaprzeczalną zasługą ww. 
prezesa było załatwienie w  Warsza-
wie pieniędzy na rozbudowę garażu 
i Domu Strażaka zaraz na początku 
lat 80-tych, które jeszcze przed jego 
śmiercią (1984) zostały zdeponowane 
w banku. Z pieniędzy tych korzystali 
przy rozbudowie jego następcy czyli 
dh Stefan Suchan i dh Andrzej Siwak. 

Do najtrudniejszych przeżyć 
w  pracy strażackiej zaliczam śmierć 
dziecka w  pożarze w  Siedliskach. 
Milicja nie wpuściła strażaków do 
środka domu i  dziecko się zwęgliło. 
Depresja opanowała wszystkich stra-
żaków już w  czasie akcji. Mimo, że 
byłem razem z  bratem, czułem się 
fatalnie. Sąd orzekł, że milicjanci nie 
wpuszczając strażaków do palącego 
się domu, uratowali nam życie. Jako 
doświadczeni strażacy byliśmy we-
wnętrznie przekonani, że mogliśmy 
to dziecko uratować, gdyby nam nie 
przeszkodzono.

Innym ciężkim wydarzeniem 
była często powtarzająca się powódź 
u  jednych gospodarzy z  Garbku. Ni-
gdy nie chcieli się wcześniej ewaku-
ować, tylko dopiero wtedy, jak woda 
była już bardzo wysoka.  Natomiast 
zwierząt gospodarskich (krów, koni, 
świń) było zawsze po kilkanaście 
sztuk, a  przez rwącą  wodę ciężko 
było je wyciągać. 

Rodzina Wąsów jest wielopoko-
leniową rodziną strażacką, gdyż oj-
ciec, Stanisław Wąs był strażakiem. 
Jego pięciu synów (Marek, Włodzi-
mierz, Wojciech, Bogusław i  Mar-

94. Legitymacja Złotej Odznaki „Drużyna  
Młodzieżowa OSP” z 1975 roku.
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cin)  działa w straży. Żona, Bronisła-
wa Wąs, otrzymała Złoty Medal „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa” w  2003 
roku, a jej pogrzeb był w 2006 roku 
w  Tuchowie pewnego rodzaju stra-
żacką manifestacją. 

95. Legitymacja do odznaczenia
 „Strażak Wzorowy”, Tarnów 1976 r.

96. Legitymacja do odznaczenia Brązowym  
Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” z 1979 r.

97. Legitymacji do odznaczenia Srebrnym  
Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” z 1988 r.

98. Legitymacja do odznaczenia Złotym  
Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” z 1990 r.

Na koniec druh Włodzimierz 
oświadcza: z  pracy w  straży jestem 
bardzo zadowolony, gdyż mogłem 
zawsze spieszyć z  pomocą ludziom 
potrzebującym, będącym nieraz 
w  stanie skrajnego zagrożenia życia, 
zdrowia, czy mienia. Według opinii 
medialnej obecnie nie jest taka po-
stawa preferowana. Więcej uwagi 
poświęca się propagandzie zdobywa-
nia pieniędzy, biznesowi, walce o byt 
na jak najwyższym poziomie. Jednak 
druh Włodzimierz mówi że: zostałem 
wychowany w  atmosferze przyjaźni 
sąsiedzkiej, wzajemnym pomaganiu 
sobie, np.: często trzeba było w mło-99. Pogrzeb Bronisławy Wąs – 20 lipca 2006
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100. Podziękowanie za ratowanie ludzkiego życia 
i mienia podczas powodzi  

– od starosty Michała Wojtkiewicza,  
Tarnów 2001 r. 

101. Podziękowanie za walkę z żywiołem  
– od Premiera D. Tuska,  

Warszawa 2010 r.

dości wyskoczyć do sąsiada kopić sia-
no przed burzą, za co sąsiad odwza-
jemniał się inną pomocą lub choćby 
samą wdzięcznością, co też stanowiło 
wówczas dużą wartość pozamaterial-
ną. Obecnie część młodzieży nie może 
zrozumieć, że można komuś bezinte-
resownie pomagać i  być tym usatys-
fakcjonowanym, dumnym, czuć się 
potrzebnym. Dawniej preferowano 
i ceniono zupełnie inne wartości zbli-
żone do norm moralnych ukazywa-
nych w  wychowaniu religijnym, za-
szczepiane w ramach miłości bliźnie-
go, nawiązujące do dekalogu. 

Mówi też, że: dawniej w sąsiedz-
twie rozwijała się przyjaźń, koleżeń-
stwo, szacunek dla starszych, solida-
ryzowanie się ludzi w trudnych chwi-
lach, dzięki czemu łatwiej było żyć. 
Teraz ludzie więcej łączą się z techni-
ką niż ze sobą. Jest za dużo sobkostwa, 
egoizmu, pościgu za groszem, mająt-
kiem, zamiera powoli bezinteresowne 
życie towarzyskie, a nawet na spotka-
niach i  balach załatwia się sprawy 
biznesowe. Młodzież obserwująca 
ten model życia, korzystając z  no-
wych uprawnień, zbyt często zacho-
wuje się fatalnie, często niemoralnie, 
nawet karygodnie. Przykładem może 
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być zbyt częste 
zamieszczanie 
w  publikato-
rach informacji 
o  zdarzających 
się zabójstwach 
młodocianych 
r ó w i e ś n i k ó w 
i  czarne marsze 
kojarzone z  pa-
nującą na uli-
cach przemocą.

Za swą pracę dla dobra spo-
łecznego druh Włodzimierz otrzy-
mał szereg wyróżnień, odznaczeń, 
podziękowań. Już w  roku 1975, 
w 18 roku życia, Zarząd Powiatowy 
ZOSP odznaczył  go Złotą Odznaką  
Honorową „Drużyna Młodzieżo-
wa OSP”. Uchwałą Zarządu Okręgu 
w  Tarnowie został odznaczony Od-

znaką „Strażak Wzorowy” w  roku 
1976. Następnie Uchwałą Zarządu 
Głównego został odznaczany Brązo-
wym (1979), Srebrnym (1988) i Zło-
tym (1990) Medalem „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa”. Po raz drugi Złoty 
Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” 
nadano druhowi Włodzimierzowi 
w roku 1992. W roku 1998 został od-
znaczony Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi przez Prezydenta Rzeczypospo-
litej, Aleksandra Kwaśniewskiego. 
Zarząd Gminny przyznał druhowi 
Włodzimierzowi Odznakę „Za wy-
sługę 40 lat” w roku 2009, a w roku 
2001 Starosta Tarnowski wręczył 
ww. druhowi podziękowanie za trud 
ratowania ludzkiego życia po powo-
dzi oraz otrzymał on także podzię-
kowanie za walkę z żywiołem w 2010 
roku. 

Opracowali: dh. Agnieszka Wąs
  dh Aleksander Kowalik

102. Legitymacja  
do odznaki  

„Za wysługę 40 lat” 
z 2009 r.

103. Przy Grobie Pańskim – 5 kwietnia 1980 r.  
Od lewej: Stefan Suchan, Włodzimierz Wąs, NN, 

Antoni Czekaj, Stanisław Gut, Marek Wąs,  
Mariola Banaś (Gąsior), NN, Stefan Gąsior, 

Wojciech Wąs, Bogdan Ryndak,  
Władysława Boratyńska

104. Boże Ciało - czerwiec 1993 r.  
Od lewej: Włodzimierz Wąs,  

Stanisław Knapik, Zbigniew Dunaj
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16. Druh
Andrzej Witek

Andrzej Witek urodził się 
w  1946 roku w  mieście Złoty Stok, 
pow. Ząbkowice Śląskie, woj. wro-
cławskie. Jego rodzice to Jan i Józefa 
z Piotrowskich. Brat matki Andrze-
ja - Jan Piotrowski  był w Tuchowie 
wieloletnim sekretarzem Gromadz-
kiej Rady w  latach pięćdziesiątych 
w Mesznej, sześćdziesiątych w Łow-
czowie, później po połączeniu gro-
madzkich rad przeszedł do Tuchowa

W  tym okresie Meszna, Buchci-
ce, Łowczów tworzyły odrębną Radę 
z  biurami w  Łowczowie. Następna 
Rada na naszym terenie była w Dą-
brówce Tuchowskiej, Karwodrzy. 
Wreszcie kiedy połączyli te Rady, po-
wstała Rada Gromadzka w Tuchowie 
i  Franciszek Turaj był jej przewod-
niczącym. To wszystko działo się po 
1947 roku. 

R o -
d z i n a 
W i t k ó w 
na ro-
d z i n n e 
g o s p o -
d a r s t w o 
(3,60 ha) do Mesznej Szlacheckiej 
powróciła jesienią roku 1946. Jan 
Witek (mój ojciec) - był w czasie woj-
ny wywieziony na roboty do Niemiec, 
trafił do dobrego gospodarza rolnego, 
a  ponieważ znał się na pracy w  go-
spodarstwie i  lubił tę pracę, więc się 
zaprzyjaźnił z  tą niemiecką rodziną 
i po wojnie też ich odwiedzał.

Andrzej Szkołę Powszechną 
ukończył w  Mesznej Szlacheckiej. 
Następnie uczęszczał do Techni-
kum Handlowego w Tarnowie. Pra-
cę zawodową zaczął w  Miejskim 
Zarządzie Budynków Mieszkalnych 
w Tarnowie. W wojsku był w latach 
1966-68. Najpierw skierowano go 
do Szkoły Podoficerskiej w Toruniu, 
a później służył w skadrowanej jed-
nostce w Bielsku Białej, z której prze-
szedł do rezerwy. Następnie zaliczał 
co dwa lata poligony, ostatni raz był 
w roku 1986.

Strażą zainteresowałem się 
w  Łowczowie. Naczelnikiem miej-
scowej OSP był dh Józef (Franciszek) 

105. Legitymacja członkowska OSP Łowczów  
z 1975 roku.
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Czapkowicz. Było to w latach 1955/6, 
kiedy starzy strażacy zapraszali mło-
dych chłopców do prac pomocniczych 
polegających na czyszczeniu węży, po-
jazdu i  innego osprzętu. Straż miała 
wówczas na stanie strażacki wóz kon-
ny zakupiony od OSP w Tuchowie.

Mając lat 12 (1958 r.) zapisaliśmy 
sie do straży i byliśmy pomocnikami, 
a nasza służba strażacka polegała na 
udziale w  ćwiczeniach, rozpoznawa-
niu w terenie stanowisk do czerpania 
wody, przygotowywaniu się do zawo-
dów strażackich- wspomina. Kolejno 
byłem angażowany do udziału w ćwi-
czeniach gromadzkich, na obiektach 
np. stolarni Gminnej Spółdzielni i in-

nych zawodach typowo strażackich. 
Strażacy w Łowczowie mieli najpierw 
pompę ręczną (kiwajkę), którą wozili 
na wozie końmi, a dopiero po jakimś 
czasie otrzymali motopompę M-200 – 
benzynową.

W roku 1963 skierowany został 
na przeszkolenie z  zakresu I  stop-
nia strażaka ochotnika, które miało 
miejsce w Tarnowie. 

Druh Andrzej swój chrzest bo-
jowy przeszedł w  maju 1962 roku 
przy pożarze u gospodarza, któremu 
sąsiad z zemsty podpalił zabudowa-
nia. Ogień był duży, bo w  gaszeniu 
brało udział kilka jednostek najbliż-
szych OSP. 

W  latach 1963-66 zostałem wy-
brany sekretarzem OSP, a  następnie 
chodziłem na kontrole przeciwpoża-
rowe.

W  międzyczasie przeszedłem do 
OSP w  Mesznej Opackiej, a  w  roku 
1968 zostałem wybrany na członka 
Zarządu OSP w  tej jednostce. W  la-
tach 70. mieliśmy spotkanie z kierow-
nikiem wydziału spraw wewnętrz-
nych Powiatowej Rady w  Tarnowie, 

106. Świadectwo wyszkolenia z zakresie I stopnia 
Strażaka Ochotnika, Tarnów 1963 r.

107. Legitymacja 
członkowska 

OSP Meszna Opacka 
z 1973 r.
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równocześnie przedstawicielem Pań-
stwowej Straży. On  rozliczał Zarzą-
dy OSP z uczestnictwa w kościelnych 
uroczystościach, zwłaszcza z  pełnio-
nych wart przy Grobie Pańskim, które 
były oficjalnie zabronione. Za taką 
działalność komendant jednostki jak 
nie potrafił się wytłumaczyć, mógł 
otrzymać karę pieniężną na Kolegium 
Karnym. Wówczas nagminnie straża-
cy pożyczali mundury od kolejarzy, 
a hełmy mieli stare z czasów I wojny 
światowej, pozostałe akcesoria jak 
lance dorabiali we własnym zakre-
sie. Spodnie mieliśmy prywatne, które 
każdy strażak uczestniczący w warcie 

108. Legitymacja do odznaki Brązowy Krzyż 
Zasługi, Warszawa 1968 r.

109. Legitymacja do odznaki Złoty Medal „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa”, Warszawa 1997 r.

110. Legitymacja do odznaki Srebrny Krzyż 
Zasługi, Warszawa 2004 r.

111. Legitymacja do 
odznaki „Strażak 

Wzorowy” z 2000 r.

112. Legitymacja do 
odznaki „Za wysługę 

50 lat” z 2008 r.

musiał sobie zakupić za własne pie-
niądze. 

Na przełomie  lat siedemdzie-
siątych i  osiemdziesiątych zostałem 
wybrany na delegata jednostki na 
Zjeździe Gminnym. Odtąd uczestni-
czyłem we władzach OSP w  gminie, 
a  następnie od roku 1976 we wła-
dzach OSP w  Zarządzie Powiato-
wym. Równocześnie skończyłem swą 
działalność na pierwszej linii bojo-
wej i  powoli przeszedłem do pracy 
strażackiej w cywilu. Już od czerwca 
1994 powierzono mi pełnienie funkcji 
prezesa Zarządu Gminnego Związku 
OSP w Tuchowie. Funkcję tę pełniłem 
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113. Podziękowanie za pełnienie w Zarządzie 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tarnowie, 

Tarnów 2006 r.

do roku 2005, a  po mnie przejął ją 
druh Mieczysław Kras.

Obecnie w  Zarządzie Gminnego 
Związku OSP jestem odpowiedzialny 
za współpracę z  młodzieżą. Powoła-
łem (Radę) Komisję Młodzieżową 
przy Zarządzie Gminnym, której 
przewodniczącym jest naczelnik tu-
chowskiej jednostki OSP. Rada składa 
się z 12 osób i ma za zadanie czuwać 
nad realizacją Statutu Związku OSP 
RP §6 punkt 5 oraz  §11 punkty od 
1-4. W  statucie Zarządu Głównego 
Związku OSP RP  znajduje się zapis 
w  § 63 punkt 2, który zobowiązuje 
wszystkie struktury Związku do po-
woływania Komisji Młodzieżowych 
na każdym szczeblu  organizacyj-
nym Związku OSP RP.

Za swą wieloletnią pracę dla 
pożarnictwa został wielokrotnie od-
znaczony, jak również otrzymywał 
różne podziękowania za pełnione 
funkcje. 

Opracowali: dh. Agnieszka Wąs
dh Aleksander Kowalik
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17. Druh 
Józef (Franciszek) Wojtas

Druh Józef (Franciszek) Wojtas, 
syn Edwarda i Marii Wojtasów, uro-
dził się w Tuchowie w 1946 roku. Jego 
ojciec z zawodu krawiec był również 
strażakiem w  tuchowskiej jednost-
ce OSP. Na najnowszym kalenda-
rzu widnieje na zbiorowym  zdjęciu 
z  roku 1928, stojąc jako pierwszy 
z prawej strony w  szeregu z ówcze-
snym prezesem jednostki, Władysła-
wem Foltyńskim, synem założyciela 
lokalnej jednostki strażackiej. 

Mając 15 lat (w 1961 r.) Franciszek 
wstąpił do straży, wykonywał wszel-
kie polecenia i prace porządkowe jak 
każdy młodociany świeżo przyjęty, 
czyli był chłopcem do wszystkiego. 
Wówczas mu to imponowało. Po 
ukończeniu szkoły powszechnej po-
szedł do szkoły samochodowej do 
Nowego Sącza. Jednak każdą wolną 
chwilę spędzaną w  Tuchowie po-

ś w i ę c a ł 
s t r a ż y , 
c z ę s t o 
u c i e k a -
jąc nawet 
z  domu 
bez wie-
dzy rodziców. Interesował go szcze-
gólnie samochód strażacki, którym 
jeździł dobry kierowca, druh Woj-
ciech Kmietowicz. U niego odbywał 
niejako praktykę, ucząc się w sposób 
ogólnie wówczas przyjęty mechaniki 
pojazdowej i codziennej obsługi.

Szkołę samochodową ukończył 
w 1963 roku i otrzymał jak wszyscy 
wówczas nakaz pracy. Miał szczę-
ście, gdyż przydzielono go do PKS 
w  Tarnowie. Pracował tam tylko 
do 1965 roku, po czym namówiony 
przez kolegę, założył z nim warsztat 
samochodowy, który przetrwał jedy-

114. Stara remiza, od lewej: Stefan Gąsior,  
Kazimierz Dudek, Stanisław Wójtowicz (w tle), 

Wojciech Kmietowicz, Antoni Góral

115. Prezentacja działka wodnego na rynku
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nie 3 lata. Następnie pracował przez 
cztery lata w  Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska” w  Tucho-
wie, było to w  latach 1968-72. Od 
roku 1972-80 jeździł prywatnie tak-
sówką. 

Przez cały czas od ukończe-
nia szkoły był strażakiem czynnym 
w miejscowej drużynie bojowej, czę-
sto pełnił funkcję kierowcy. 

W latach 1969-70 został na Wal-
nym Zebraniu wybrany naczelni-
kiem straży. Podczas pełnienia tej 
funkcji jako pierwszy zainteresował 
się grupą młodzieżową, pozwalając 
im na oficjalne przebywanie na te-
renie przeznaczonym tylko dla stra-
żaków i zapewniając im bezpieczeń-
stwo w  czasie wykonywanych prac 
pomocniczych. Wówczas też ukoń-
czył kurs naczelników OSP, zorgani-
zowany przez Zawodową Straż Po-
żarną w Wieliczce. 

116. Wjazd na tuchowski rynek samochodem Star 25 z autopompą, za kierownicą Józef Wojtas, 
 rok 1966.

117. Legitymacja do odznaczenia Brązowym 
Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” z 1986 r.

118. Legitymacja do odznaczenia Srebrnym  
Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” z 1990 r.

W  latach 1980-82 wyjechał do 
Stanów Zjednoczonych, a po powro-
cie z USA zatrudnił się w tarnowskiej 
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Zawodowej Straży Pożarnej, w  któ-
rej przepracował 19 lat na stanowi-
sku kierowcy - mechanika. Wówczas 
zaliczył też kilka kursów, na których 
zaznajamiano go z  najnowszymi 
technikami ratunkowymi, obowią-
zującymi każdego współczesnego 
strażaka. Ponadto jako kierowcę 
- mechanika wysłano go również 
na kurs operatora sprzętu specjali-
stycznego, po którym w tarnowskiej 
zawodowej SP obsługiwał przeważ-
nie drabinę strażacką. Po godzinach 
pracy zawsze był do dyspozycji tu-
chowskiej jednostki OSP. Sam wspo-
mina, że tuchowska OSP była zawsze, 
odkąd zapamiętał, oczkiem w głowie 
władz tarnowskich, spośród wielu in-
nych ochotniczych jednostek. 

Pracując w  Tarnowie zdobywał 
medale „Za Zasługi dla Pożarnic-
twa” i tak:

- w  roku 1986 otrzymał Medal 
Brązowy,

- w  roku 1992 otrzymał Medal 
Srebrny,

119. Legitymacja do odznaczenia Złotym  
Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” z 1993 r.

- w  roku 1993 otrzymał Medal 
Złoty.

Z pewnym żalem wspomina lata 
budowy nowej remizy w  latach 60. 
Będąc wówczas młodym strażakiem, 
całym sercem zaangażował się w  tę 
budowę. Prowadzono ją w  ramach 
modnych wówczas czynów społecz-
nych. We wszystkich wolnych chwi-
lach woził z  Błoni żwir na budowę, 
robiłem wylewki, układałem płytki 
itp. Trasa z  Błoni prowadziła przez 
most na Białej, ulicą Młyńca. Na Bło-
niu była zrobiona odkrywka. Zdarza-
ło się również, że trzeba było nagle 
przywieźć czysty żwir z  Białej, więc 
jak nie było wozaków konnych (Józe-
fa Krasa, Tadeusza Sajdaka), to wów-
czas jechałem do Białej samochodem 
strażackim, co było wielkim ryzykiem 
i wymagało znacznych umiejętności. 
Prezes Kazimierz Dudek obiecywał 
mi za to zaangażowanie przydział 
służbowego mieszkania dla kierow-
cy, które miało być zbudowane koło 
świetlicy Domu Strażaka. Jednak 
sprzeciwił się temu inny druh, który 
nie wyobrażał sobie, że obok remizy 
mogą wisieć pieluchy. Strażacy po-
dzielili się na dwa obozy, aż w końcu 
postanowiono nie budować mieszka-
nia dla kierowcy OSP.

Prezes Kazimierz Dudek zre-
zygnował wówczas ze swej funkcji, 
Zarząd OSP powołał na jego miej-
sce Stanisława Knapika. Natomiast 
na najbliższym Walnym Zebraniu 
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wybrano nowego prezesa, Józefa 
Piątka. W  ten sposób Józef Wojtas 
został pozbawiony obiecywanego 
przydziału służbowego mieszkania 
w  roku 1966. Mimo tych niepowo-
dzeń przez cały czas był czynnym 

strażakiem w OSP Tuchów. Od czasu 
odejścia na emeryturę nadal utrzy-
muje łączność ze strażą, jest obecny 
na wszystkich zebraniach, na które 
zostaje zaproszony.

Wywiad przeprowadzili: 
dh. Barbara Hudyka i dh Aleksander Kowalik

Opracował: dh Aleksander Kowalik
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18. Druh 
Piotr Wójcik 

Proszę o  ujawnienie dla po-
tomnych (zwłaszcza młodzieży) 
swej życiowej drogi do pełnienia 
ważnej funkcji społecznej jaką jest 
kierowanie pracami w  Zawodowej 
Straży Pożarnej. Na początek pro-
ponuję opisanie swojego rodzinne-
go środowiska:

Moje życie jest przykładem, jak 
dziwne zdarzają się historie i  po-
twierdzeniem, że jeśli się bardzo chce, 
to wiele trudnych rzeczy staje się 
możliwe. Rodzice mieli gospodarstwo 
o  trudnej, podgórskiej, jałowej zie-
mi, na zachodnim pograniczu Ryglic. 
Cały świat dziecinny ograniczał się 
początkowo do drewnianego domu, 
rodzinnej zagrody i  sadu z drewnia-
nym płotem. W pobliżu kilka gospo-
darstw sąsiadów, drobno podzielone 
pola uprawne i  pagórkowate lasy. 
Dzięki swej pracowitości rodzice ku-
pili działkę i  wybudowali dom „bli-
żej miasta”, jak szumnie mówiło się 
o Ryglicach. Siłą pociągową w gospo-
darstwie był koń, który wykonywał 
najcięższą pracę i był traktowany jak 
przyjaciel rodziny. W oborze 2-3 kro-
wy, kilka świń, stado kur, gęsi, kaczek 
i obowiązkowo pies oraz koty. Rosnąc 
w  takim mikroświecie, w  towarzy-
stwie dwóch sióstr, byłem intensywnie 
przygotowywany do gospodarowania. 

Uczyłem 
się naj-
p i e r w 
w  szkole 
p o d s t a -
w o w e j , 
która tro-
szeczkę uchyliła mi okno na większy 
świat. Starsza siostra borykała się 
z trudami komunikacyjnymi dojazdu 
do Tarnowa, więc ja wybrałem bli-
żej położone technikum w Tuchowie, 
chociaż moim marzeniem była na-
uka w Tarnowie. Dodatkowy problem 
polegał na tym, że aby dostać się do 
tuchowskiego technikum, trzeba było 
ukończyć 3-letnią Zasadniczą Szko-
łę Zawodową, więc nauka w  szkole 
średniej trwała 6 lat! 

Mój pierwszy kontakt ze  strażą 
pożarną miał związek z  tatą. Jako 
dziecko zadałem mamie pytanie, dla-
czego na głos syreny tato głodny ode-
rwał się od kolacji i  na wysłużonej 
„wuesce” popędził do remizy położo-
nej 3,5 km od domu. Mama pokazała 
mi dym na odległym pagórku i  po-
wiedziała, że to pożar. Nie mogłem 
wtedy zrozumieć, co tatę tak pode-
rwało - zrozumiałem siłę tej adre-
naliny znacznie później na własnym 
przykładzie, gdy już jako członek 
OSP biegałem na głos syreny alarmo-
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wej. Gdy miałem 14 lat, tato wysłał 
mnie wspólnie z synem innego straża-
ka, aby roznieść kalendarze strażac-
kie po naszym przysiółku. Trzymając 
w ręku listę do odnotowywania wpłat 
i teczkę z kalendarzami, poczułem się 
potrzebny. 

Jak przebiegało zdobywanie 
wiedzy ogólnej i zawodowej?

W trakcie nauki w szkole średniej 
często zastanawiałem się, jaki będzie 
mój dalszy los, gdzie szukać pracy 
i swojego miejsca na ziemi. Chciałem 
jak najszybciej odbyć służbę wojsko-
wą, by po latach nauki odciążyć rodzi-
ców od kosztów mojego utrzymania. 
W Ryglicach ożenili się dwaj chorążo-
wie – strażacy Komendy Rejonowej 
Straży Pożarnych w  Tarnowie. Tato 
zaproponował, abym poszedł do Szko-
ły Chorążych Pożarnictwa w Krako-
wie. To miało sens: nauka, odbycie 
służby wojskowej i zatrudnienie rów-
nocześnie. Tylko, czy ja się dostanę? 
Chorążowie opowiedzieli mi o szkole, 
zasadach naboru, egzaminach spraw-
nościowych i  teoretycznych. Właśnie 
budowaliśmy nasz nowy dom, a  ja 
w  trakcie budowy zdążyłem już być 
pomocnikiem murarzy, zbrojarzy, 
cieśli, odpowiedzialnym za przygoto-
wanie kanapek, dowóz wody, miesza-
nie zaprawy, podawanie materiału, 
budowanie rusztowań. Ręce miałem 
twarde, wypracowane, ale bałem się, 
że na egzaminie sprawnościowym 
do SChP nie dam rady we właści-

wym czasie wejść na 4-metrową linę. 
Zawiesiłem więc w  stodole stary pas 
transmisyjny i  trenowałem na nim. 
Na egzaminie zastanawiałem się, dla-
czego kadeci dziwnie mnie obserwują 
– okazało się, że jestem jednym z nie-
wielu kandydatów, którzy mają świa-
dectwa ukończenia szkoły średniej 
z  wyróżnieniem, tak zwanym „bia-
ło-czerwonym paskiem”. Na spraw-
dzian fizyczny założyłem nowe buty 
biegowe, specjalnie kupione, z  mały-
mi guzkami – przydały się przy bie-
gu po żużlu na 100 metrów, ale cał-
kowicie nie nadawały się na bieg po 
kopercie, bo tworzywo ślizgało się po 
asfalcie. Dopiero w  pożyczonych od 
innego kandydata trampkach udało 
mi się uzyskać odpowiedni czas. To 
były emocje – pomimo 8 kandydatów 
na jedno miejsce zostałem przyjęty! 
Przez pierwsze 2 miesiące na „uni-
tarce” było ciężko, mało snu, bardzo 
dużo wysiłku i  „trening psychiczny”. 
Dobrze, że w Tuchowie czekała moja 
szkolna miłość. Po 2 latach zostałem 
technikiem pożarnictwa, ze stopniem 
młodszego chorążego. Dostałem przy-
dział do KRSP w Tarnowie, gdzie roz-
począłem służbę jako technik sprzętu, 
odpowiedzialny między innymi za 
rozliczanie kart pracy motopomp 
i kart drogowych OSP, naprawy oraz 
przeglądy samochodów i  pomp. Po 
ślubie zamieszkałem w  Tuchowie. 
Niedługo potem pracujący w  straży 
w  Tarnowie st. ogn. Stanisław Kna-
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pik, będący wówczas naczelnikiem 
OSP Tuchów, zaprosił mnie na po-
siedzenie Zarządu OSP w Tuchowie. 
Zaproponowano mi członkowstwo 
w OSP. Nieżyjący już dh Tadeusz Ba-
kuliński zapytał, czy się nadaję, czy 
mam przeszkolenie, na co dh Stani-
sław powiedział, że jestem młodszym 
chorążym. Zostałem więc szybko 
włączony do pracy w OSP i za niecały 
rok byłem naczelnikiem tej jednostki, 
jednej z najlepszych w województwie 
tarnowskim. Ówczesny stan osobowy 
to około 50 osób. Główną siłę bojową 
stanowił prawie nowy, ciężki gaśniczy 
Jelcz, który był chlubą tuchowskich 
strażaków. Był też leciwy Żuk i trochę 
drobniejszego sprzętu. W  1990 roku 
powstała Komenda Rejonowa Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Tarnowie, 
w  której zostałem mianowany na 
kierownika sekcji operacyjno – szko-
leniowej. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Tuchowie, w wyniku przekształceń 
majątkowych i  organizacyjnych zo-
stała stowarzyszeniem. W 1995 roku 
nasza OSP została włączona do Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego. Dla mnie najważniejsza była 
praca z  drużyną młodzieżową, bo 
zdawałem sobie sprawę, że przyzwy-
czajeń seniorów nie jestem w  stanie 
zmienić. Jako strażak zawodowy do-
stałem też propozycję objęcia funkcji 
komendanta gminnego, a więc zwięk-
szyły się moje obowiązki. W  tym 
czasie rozpocząłem zaoczne studia 

inżynierskie w  Szkole Głównej Służ-
by Pożarniczej, później studia ma-
gisterskie (zarządzanie i  marketing) 
w  Akademii Górniczo – Hutniczej 
w  Krakowie i  wreszcie studia pody-
plomowe: BHP i  Ochrona Środowi-
ska w  Małopolskiej Wyższej Szkole 
Ekonomicznej. Prowadziłem własną 
działalność gospodarczą w  zakresie 
naprawy motopomp pożarniczych. 
W  pracy też nastąpiło kilka zmian: 
byłem kierownikiem sekcji kadr i or-
ganizacji, kierownikiem sekcji kwa-
termistrzowskiej, bhp-owcem,  a  od 
ponad 10-ciu lat pełnię służbę w Wy-
dziale Operacyjno-Szkoleniowym, 
gdzie odpowiadam głównie za szko-
lenia OSP, organizację ćwiczeń, funk-
cjonowanie stanowiska kierowania. 
W związku z licznymi obowiązkami, 
studiami, pracą, ucierpiała rodzina, 
bo w domu byłem gościem. 

Przejdźmy do osiągnięć zawo-
dowych.

W trakcie ćwiczeń strażackich na 
obiektach klasztoru redemptorystów 
w Tuchowie gospodarze zaprosili stra-
żaków wraz z orkiestrami i pocztami 
sztandarowymi na Wielki Odpust Tu-
chowski. Pierwotnie była to niewielka 
grupa, ale po kilku latach moich zabie-
gów rozrosła się do pielgrzymki stra-
żaków i ich rodzin z 70-80 jednostek, 
drużyn kobiecych i  młodzieżowych. 
Wieczorami koncertowało 6-7 stra-
żackich orkiestr. Dziś jest to już pięk-
na, ponad 20-letnia tradycja. Zmiany 
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następowały również w  Ochotniczej 
Straży Pożarnej w  Tuchowie. Udało 
się zastąpić stare mundury moro no-
wymi ubraniami specjalnymi i kosza-
rowymi, zakupiono lub nieodpłatnie 
pozyskano dużo sprzętu: samochód 
ratowniczy Lublin, później doposa-
żony w  hydrauliczne narzędzia ra-
townicze, agregat prądotwórczy, pi-
larki i  szereg drobniejszego sprzętu, 
zmieniono nadwozie Jelcza, nabyto 
podwozie Stara 266, odnowiono wy-
posażenie. Największe zmiany zaszły 
w  składzie osobowym – główną siłą 
napędową została dawna drużyna 
młodzieżowa, która wychowała się 
na nowych standardach ratownictwa 
i  dziś przewodzi w  80-cio osobowej 
jednostce. Po 13-tu latach pełnienia 
funkcji naczelnika zrezygnowałem 
z pracy w Zarządzie OSP, pozostając 
szeregowym członkiem lub członkiem 
Zarządu.  

Proszę przedstawić jakieś cie-
kawostki z codziennej pracy.

Najwięcej emocji w  mojej spo-
łecznej służbie związanych jest 

120. Dyplom technika pożarnictwa – 1989 r. 121. Dyplom inżyniera pożarnictwa – 1996 r.

122. Podziękowanie za pracę od KR SP – 1992 r.

123. Legitymacja do odznaczenia Złotym  
Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” z 2001 r.



— 213 — 

Sylwetki strażaków zasłużonych, seniorów

z działaniami ratowniczymi. Pamię-
tam szczególnie wypadek samochodo-
wy na ul. Mickiewicza w  Tuchowie, 
gdzie przechodząca obok zdarzenia 
„matka” wskazywała beztrosko kilku-
latkowi zwłoki osoby poszkodowanej 
w  wypadku! Dramatyczny przebieg 
miała akcja gaśnicza na strychu bę-
dącego w  trakcie remontu tuchow-
skiego ratusza, gdy nowe poszycie da-
chowe z blachy miedzianej uniemoż-
liwiało odprowadzenie dymu i  loka-
lizację ognia. Jeszcze inne zagrożenia 
pojawiły się od 1996 roku, gdy kolejne 
powodzie zaczęły zagrażać dolnej 
części Tuchowa, gdzie właśnie kupi-
łem działkę i  rozpocząłem budowę. 
Pierwszy przypadek zalewania tere-
nu wyniknął z zamknięcia śluz przez 

wysoki stan Białej i woda z lokalnych 
opadów rozlewała się z  kanalizacji 
i  rowu melioracyjnego na Placu Ko-
ronacyjnym i niżej wzdłuż wału. Rok 
później woda z  Białej przez system 
kanalizacji zalała ul. Daszyńskiego 
i  sąsiednie w  związku z  nieszczel-
nością śluzy przy ul. Piotrowskiego. 
Prowizorycznie wykonaliśmy wte-
dy uszczelnienie śluzy. Razem z  dh 
Bogdanem Ryndakiem weszliśmy 
w  gumowych ubraniach wojskowych 
w  nurt rzeki, zabezpieczani linkami 
przez braci Bakulińskich i wsunęliśmy 
bosakami plandekę po wale wzdłuż 
śluzy. Brezent dociążyliśmy workami 
z  piaskiem. Był strach, że nurt nas 
porwie, ale udało się – nieszczelność 
została zablokowana. Kolejne lata to 

124. Dyplom z okazji 20-lecia powołania PSP – 2012 r.
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również następne powodzie i  lokalne 
podtopienia. Ze względu na charakter 
zawodowej służby byłem także dys-
ponowany do koordynowania dzia-
łań przeciwpowodziowych w  innych 
gminach lub pełniłem służbę w  sta-
nowisku kierowania. Rodzinę mu-
siałem więc „przeszkolić” w  zakresie 
samodzielnego zabezpieczania domu 
i ewakuowania mienia w przypadku 
zagrożenia. Na nic się to jednak zdało 
podczas pamiętnej powodzi w  2010 
roku. Pierwsza powódź 17 maja po-
kazała, że brakuje ok. 500 m wału 
przeciwpowodziowego na lewym 
brzegu w kierunku źródła. Budowali-
śmy więc ze strażakami prowizorycz-
ny wał, najpierw z kopanej łopatami 
ziemi, później z rękawów gumowych 
wypełnionych wodą i  stabilizowa-
nych darnią, wreszcie otrzymaliśmy 
wsparcie koparki. Pomimo to woda 
zalała znaczną część niżej położonych 
terenów. Kolejne zagrożenie przyszło 
po wieczornej burzy w  święto Boże-
go Ciała 4 czerwca 2010 roku. Ze-
brałem sygnały o  opadach i  sytuacji 
powodziowej od strażaków z okolicz-
nych gmin oraz porównałem odczyty 
z monitoringu powodziowego na rze-
ce Biała – wnioski były jednoznaczne: 
zagrożenie powodziowe w  Tuchowie 
jest zdecydowanie większe niż 17 
maja. O  rozpoznaniu powiadomi-
łem Stanowisko Kierowania KM PSP 
w  Tarnowie, prosząc o  powiadomie-
nie i zadysponowanie na miejsce Za-

stępcę Burmistrza Tuchowa Kazimie-
rza Kurczaba. Na terenie działań był 
już Komendant  Komisariatu Policji  
w Tuchowie – poprosiłem więc go, aby 
policjanci powiadomili mieszkań-
ców wzdłuż ulic przyległych do wału 
o  nadchodzącym zagrożeniu, a  sam 
ostrzegłem kilku mieszkańców dol-
nej części ul. Zielonej i sąsiadów z ul. 
Piotrowskiego. Razem z  przybyłymi 
strażakami OSP i  PSP budowaliśmy 
całą noc ponownie wał z  rękawów 
powodziowych, stabilizowanych wa-
łem ziemnym usypanym przez kopar-
kę na lewym brzegu Białej. W niższej 
części wału i po drugiej stronie rzeki 
pracowały inne ekipy. Były to jednak 
działania, które opóźniły katastrofę, 
jednak nie mogły jej zapobiec. Gdy 
nastał świt połączone fale powodzio-
we ze Szwedki i Białej przelały się kil-
kadziesiąt centymetrów powyżej ko-
rony wału i nasza niesamowicie cięż-
ka praca nie uchroniła domostw od 
zalania. Nie pozostało więc nic innego 
jak tylko ratować ludzi uwięzionych 
w zalanych domach. Później przyszła 
długotrwała, ciężka praca nad usu-
waniem skutków powodzi, wymaga-
jąca nie tylko wielkiego wysiłku wielu 
ludzi, ale też wielkiego hartu ducha 
poszkodowanych. Dziś nabraliśmy 
nieco dystansu do tamtych wydarzeń, 
ale ogromna ludzka solidarność pozo-
stanie w naszej wdzięcznej pamięci.

Wywiad przeprowadził: 
dh Aleksander Kowalik
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125. Zarząd OSP w Tuchowie z 1993 r.
Pierwszy rząd od lewej: Piotr Wójcik– komendant, Tadeusz Drabik – gospodarz,  

Andrzej Siwak – prezes, Zbigniew Dunaj– wiceprezes, Marek Wąs – członek Zarządu
Drugi rząd od lewej: Włodzimierz Wąs – z-ca komendanta, Stefan Gąsior – kronikarz,

Stanisław Knapik – członek Komisji Rewizyjnej
Trzeci rząd od lewej: Władysław Boratyński – członek Komisji Rewizyjnej, 

Marian Kras – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Andrzej Słowik – sekretarz 
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126. Zarząd OSP i Komisja Rewizyjna w Tuchowie z 2003 r.
Piotr Wójcik – naczelnik, Andrzej Gut - członek Komisji Rewizyjnej, Andrzej Siwak - prezes, 

Grzegorz Wąs - gospodarz, Marian Kras - przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 
Stefan Gąsior - członek Komisji Rewizyjnej, Maria Kowalska - skarbnik, 

Włodzimierz Wąs - zastępca naczelnika, Jadwiga Gogola - sekretarz, 
Andrzej Moździerz - opiekun MDP, Stanisław Knapik - kronikarz, Zbigniew Dunaj - wiceprezes
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Sylwetki wszystkich strażaków należących obecnie do jednostki OSP w Tuchowie

Arkadiusz 
Augustyn 
urodził się 
w  roku 2003 
w Tuchowie. Do 
Młodzieżowej 
Drużyny Pożar-
niczej zapisał się 

w 2012 r., ponieważ podobają mu się 
ćwiczenia strażackie. 

Uczęszcza do Szkoły Podstawo-
wej, w  przyszłości chce zostać stra-
żakiem. 

Jakub 
Augustyn 
urodził się 
w  roku 2000 
w Tuchowie. Do 
Młodzieżowej 
Drużyny Pożar-
niczej zapisał się 

w 2011 r., gdyż podobają się mu po-
kazy strażackie.

Stanisław 
Bajorek 
urodził się 
w  roku 1962 
w  Tuchowie, 
a do straży zapi-
sał się w 1976 r. 
Za 37-letni staż 

organizacyjny został w  roku bieżą-
cym pochwalony przez Zarząd na-

szej jednostki na roboczym zebraniu 
czynnych druhów .

Chętnie udzielał się przy pra-
cach społecznych w Domu Strażaka. 

Małgorzata 
Bakulińska
urodziła się 
w roku 1952, do 
straży wstąpi-
ła w  1980 r. Jej 
dziadek i  rodzi-
ce byli strażakami, więc postanowiła 
też działać w miarę swych możliwo-
ści i potrzeb OSP. 

Za swą ofiarną działalność dla 
dobra jednostki OSP w  Tuchowie 
została odznaczona Srebrnym Me-
dalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” 
w roku 2003. 

Sebastian 
Bakuliński
urodził się 
w roku 1975, do 
straży wstąpił 
w  1989 r. zgod-
nie z tradycją ro-
dzinną. W  roku 
1992 ukończył w  ramach szkoleń 
specjalistycznych kurs radiooperato-
ra OSP z wynikiem bardzo dobrym. 
Ponadto w roku 2003 odbył szkolenie 
dowódców OSP, a następnie w roku 
2007 odbył dwa szkolenia: szkolenie 
podstawowe strażaków ratowników 
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OSP cz. II, szkolenie strażaków ra-
towników OSP z  zakresu działań 
przeciwpowodziowych oraz  ratow-
nictwa na wodach. W roku 2012 zo-
stał przeszkolony w  zakresie ratow-
nictwa technicznego dla strażaków 
ratowników OSP. 

Brał i bierze udział w wielu ak-
cjach, gdyż jest czynnym członkiem 
Jednostki Operacyjno-Technicznej 
OSP w Tuchowie. 

Za ofiarną działalność w  za-
kresie ratowania mienia, zdrowia 
i życia ludzi został odznaczony Od-
znaką „Strażak Wzorowy” w  roku 
1999 oraz Medalami „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa”: Brązowym – 1998 r., 
Srebrnym – 2003 r., Złotym – 2009 r.

Tomasz 
Bakuliński
urodził się 
w roku 1972.

W  2002 
roku ukończył 
kurs szerego-
wych, a  rok 

później szkolenie dowódców OSP.  
W  roku 2007 przeszedł szkolenie 
strażaków ratowników OSP cz. II.

Brał i bierze udział w wielu ak-
cjach, gdyż jest czynnym członkiem 
Jednostki Operacyjno-Technicznej 
OSP w Tuchowie. 

Za ofiarną działalność w zakre-
sie ratowania mienia, zdrowia i życia 

ludzi został odznaczony Odznaką 
„Strażak Wzorowy” w  roku 1999 
oraz Medalami „Za Zasługi dla Po-
żarnictwa”: Brązowym – w  2003 r. 
oraz Srebrnym – w 2009 r.

Maria 
Banaś
urodziła się 
w  roku 1959 
w Tuchowie. Do 
straży wstąpiła 
w  roku 1976 ze 
względu na tra-
dycje rodzinne. Jej dziadek i tata byli 
zasłużonymi strażakami. 

W  latach 80. pełniła funkcję 
członka Zarządu przez 8 lat.

Za swą ofiarną działalność zo-
stała wyróżniona Odznaką „Strażak 
Wzorowy” w  1980 roku oraz Me-
dalami „Za Zasługi dla Pożarnic-
twa”: Brązowym – 1980 r., Srebr-
nym – 1990 r. i  Złotym – 2003 r.

Mirosław 
Banaś
urodził się 
w  roku 1992 
w  Tuchowie, 
a do straży wstą-
pił w 2006 roku. 
Motywem wstą-
pienia była tradycja rodzinna. 

W roku 2011 został skierowany 
na szkolenie strażaków ratowników 
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OSP cz. I, kończąc je z  wynikiem 
bardzo dobry. Po tym szkoleniu za-
silił szeregi Jednostki Operacyjno-
-Technicznej. 

 

Beata
Bartkiewicz
urodziła się 
w roku 2001. Do 
straży zapisała 
się w 2009 roku, 
wstępując w sze-
regi Młodzieżo-

wej Drużyny Pożarniczej. Powodem 
wstąpienia była chęć kontynuacji 
tradycji rodzinnej.

Bogusława 
Boratyńska
urodziła się 
w  roku 1958 
w Tuchowie. Do 
straży wstąpiła 
w  roku 1991. Jej 
dziadek i  rodzi-

ce byli strażakami, więc postanowiła 
też działać w miarę swych możliwo-
ści i potrzeb OSP. 

Za swą ofiarną działalność dla 
dobra jednostki OSP w  Tuchowie 
została odznaczona Brązowym Me-
dalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” 
w roku 2003.

Maciej
Boratyński
urodził się 
w roku 1978, do 
straży wstąpił 
w  1992 r., zgod-
nie z  tradycją 
rodzinną oraz 
realizując swoją życiową pasję. 

Ukończył kurs szeregowych 
OSP w 2002 r., a rok później szkole-
nie dowódców OSP. Odbył następu-
jące szkolenia: szkolenie podstawo-
we strażaków ratowników OSP cz. 
II i szkolenie strażaków ratowników 
OSP z zakresu działań przeciwpowo-
dziowych oraz  ratownictwa na wo-
dach w 2007 roku, szkolenie kierow-
ców konserwatorów sprzętu ratow-
niczego OSP w 2009 roku oraz szko-
lenie z zakresu ratownictwa tech-
nicznego dla strażaków ratowników 
OSP i  szkolenie udoskonalające dla 
komendantów formacji ratownictwa 
przeciwpowodziowego w 2012 roku. 
Jest ratownikiem medycznym, wie-
lokrotnie brał udział w  szkoleniach 
uzupełniających z  tego zakresu. Po-
siada zezwolenie na pracę sieci ra-
diowej UKF MSWiA.

Brał i bierze udział w wielu ak-
cjach, gdyż jest czynnym członkiem 
Jednostki Operacyjno-Technicznej 
OSP w Tuchowie. Od 2011 roku peł-
ni funkcję zastępcy przewodniczące-
go Komisji Rewizyjnej.
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Za ofiarną działalność w  zakre-
sie ratowania mienia, zdrowia i życia 
ludzi został odznaczony Odznaką 
„Strażak Wzorowy” w roku 1998 oraz 
Medalami „Za Zasługi dla Pożarnic-
twa”: Brązowym – w roku 2003 oraz 
Srebrnym – w 2009 r.

Kamil 
Chrzanowski
urodził się 
w roku 1997. Do 
Młodzieżowej 
Drużyny Pożar-
niczej zapisał się 
w 2012 r., ponie-

waż chciał pomagać innym w  po-
trzebie. 

Aleksandra 
Chudy
urodziła się 
w  roku 2002 
w Tuchowie. Do 
Młodzieżowej 
Drużyny Pożar-
niczej zapisała 

się w 2011 r.
 

Wojciech 
Chudy
urodził się 
w  roku 2000 
w  Tuchowie. 
Do Młodzieżo-

wej Drużyny Pożarniczej zapisał się 
w 2011 roku.

Brał udział w  eliminacjach śro-
dowiskowych Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej, zdobywa-
jąc 3 miejsce na poziomie szkół pod-
stawowych w roku 2013. 

Erik
Drabik
urodził się 
w  roku 1995 
w  Erbach 
(Niemcy). Do 
straży zapisał się 
w roku 2010 z chęci niesienia pomo-
cy potrzebującym. 

W roku 2013 został skierowany 
na szkolenie podstawowe strażaków 
ratowników OSP cz. I, kończąc je 
z wynikiem bardzo dobrym. Po tym 
szkoleniu zasilił szeregi Jednostki 
Operacyjno-Technicznej.

Dominik
Dunaj
urodził się 
w  roku 2003  
w  Tuchowie, do 
Mło dzieżowej 
Drużyny Pożar-
niczej zapisał się 
w 2011 r. Powodem wstąpienia było 
kultywowanie tradycji rodzinnych.
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Mariusz 
Dunaj
urodził się 
w roku 1987, do 
straży zapisał się 
w roku 2011, aby 
spełnić swoje 
marzenia bycia 

strażakiem oraz realizować potrzebę 
niesienia pomocy tym, którzy jej po-
trzebują. 

Należy do Jednostki Operacyjno 
-Technicznej OSP. 

W roku 2012 został skierowany 
na szkolenie podstawowe strażaków 
ratowników OSP cz. I. W  tym sa-
mym roku odbył szkolenie specja-
listyczne według programu kursu 
kwalifikowanej pierwszej pomocy 
dla ratowników KSRG.

Zbigniew 
Dunaj
urodził się 
w roku 1955, do 
straży zapisał się 
w  1980 r., aby 
nieść pomoc in-
nym.

Brał udział w  wielu akcjach. 
Współorganizował i  prowadził pra-
ce społeczne przy Domu Strażaka, 
garażach itp. 

Ostatnio przez trzy kadencje 
pełnił funkcję wiceprezesa w  OSP 
Tuchowie. 

Za swą ofiarną działalność 
w  zakresie ratowania mienia, zdro-
wia i  życia ludzi został odznaczony 
Medalami „Za Zasługi dla Pożar-
nictwa”: Brązowym – w  roku 1990, 
Srebrnym – w  roku 1998 oraz Zło-
tym – w 2003 roku.

Kinga 
Gąsior
urodziła się 
w roku 1997. Do 
Młodzieżowej 
Drużyny Pożar-
niczej zapisała 
się w 2013 roku, 
a powodem tego była chęć niesienia 
pomocy potrzebującym ludziom. 

Jest 5. pokoleniem, które konty-
nuuje tradycję rodzinną Gąsiorów.

Wojciech 
Gąsior
urodził się 
w  roku 1991, 
do straży wstą-
pił w roku 2007, 
aby przedłużyć 
tradycję rodzinną. 

W roku 2011 został skierowany 
na szkolenie podstawowe straża-
ków ratowników OSP cz. I, kończąc 
je z  wynikiem bardzo dobrym. Po 
tym szkoleniu zasilił szeregi Jednost-
ki Operacyjno-Technicznej. Brał 
udział w kilku akcjach.
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Za swoje zaangażowanie w Mło-
dzieżowej Drużynie Pożarniczej zo-
stał odznaczony Brązową Odznaką 
„Młodzieżowej Drużyny Pożarni-
czej”. 

 

Łukasz 
Giemza
urodził się 
w  roku 1979 
w Tuchowie. Do 
straży wstąpił  
w 1999 roku.

Po w o d e m 
wstąpienia w szeregi OSP była chęć 
i  możliwość działalności społecznej 
oraz bezinteresownego niesienia po-
mocy bliźniemu.

Ukończył szereg kursów i szko-
leń, m.in. kurs szeregowych w 2001 
roku, a  w  2004 – kurs naczelników 
OSP. Ponadto odbył następujące 
szkolenia: szkolenie podstawowe 
strażaków ratowników OSP cz. II 
i  szkolenie specjalistyczne z  zakre-
su działań przeciwpowodziowych 
oraz ratownictwa na wodach w 2007 
roku. W  roku 2009 zdał egzamin 
uzyskując tytuł ratownika kpp. 
W  roku 2011 ukończył, w  Szkole 
Głównej Służby Pożarniczej w War-
szawie, szkolenie specjalistów ochro-
ny przeciwpożarowej, a  rok później 
szkolenie specjalistyczne ratownic-
twa technicznego OSP i  szkolenie 
udoskonalające dla komendantów 

formacji ratownictwa przeciwpowo-
dziowego OC.

Jako członek Jednostki Opera-
cyjno-Technicznej OSP w Tuchowie 
bierze czynny udział w  działaniach 
ratowniczych.

Za swą ofiarną działalność w za-
kresie ratowania mienia, zdrowia 
i życia ludzi został wielokrotnie od-
znaczony: w  roku 2003 – Odznaką 
„Strażak Wzorowy”, w  2005 – Brą-
zowym Medalem „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa”, w  2009 – Srebrnym 
Medalem „Za Zasługi dla Pożarnic-
twa”, a w roku 2010 otrzymał nada-
ny przez Prezydenta RP „Medal za 
Ofiarność i Odwagę”.

W  latach 2006-2010 był człon-
kiem Zarządu (opiekunem MDP), 
a od roku 2011 pełni funkcję preze-
sa OSP w Tuchowie. W tym samym 
roku został wybrany na członka ZOG 
ZOSP RP w  Tuchowie, gdzie peł-
ni funkcję komendanta gminnego.

W  2013 roku otrzymał tytuł 
„Wzorowego Strażaka Powiatu Tar-
nowskiego” oraz dyplom za zajęcie 
IX miejsca (spośród 119 zgłoszo-
nych kandydatów) w  plebiscycie 
na „Najpopularniejszego Strażaka 
Województwa Małopolskiego 2013 
roku”.
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Jadwiga 
Gogola
urodziła się 
w  roku 1952, do 
straży wstąpi-
ła w  2000 roku, 
po czym w  2001 
roku wybrano ją 

sekretarzem Zarządu OSP w Tucho-
wie. Tę funkcję pełniła przez 5 lat. 

Za swą działalność otrzymała 
w roku 2003 Brązowy Medal „Za Za-
sługi dla Pożarnictwa”.

Artur
Górowski
urodził się 
w roku 1996. Do 
Młodzieżowej 
Drużyny Pożar-
niczej zapisał się 
w 2013 roku, aby 

móc pomagać innym.

Łukasz
Gut
urodził się 
w  roku 1990 
w  Tuchowie, do 
straży wstąpił  
w  roku 1998. 

Jako powód wstąpienia w  szeregi 
straży podaje – chęć niesienia po-
mocy innym. 

Należy do Jednostki Operacyj-
no-Technicznej OSP. 

W roku 2008 został skierowany 
na szkolenie podstawowe strażaków 
ratowników OSP cz. I, ukończył je 
z wynikiem celującym, a rok później 
na szkolenie podstawowe strażaków 
ratowników OSP cz. II. W roku 2012 
odbył szkolenie strażaków ratowni-
ków OSP z zakresu działań przeciw-
powodziowych oraz ratownictwa na 
wodach.

Za swą ofiarną działalność 
w  zakresie ratowania mienia, zdro-
wia i  życia ludzi został odznaczony 
Brązową Odznaką „Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej” w  roku 2005 
oraz Odznaką „Strażak Wzorowy” 
w 2009 roku. 

Sławomir 
Gut
urodził się 
w roku 1984. Do 
straży zapisał 
się w 1994 roku, 
a jako powód 
podaje zaintere-
sowanie się jej działalnością od naj-
młodszych lat.

Ukończył kurs szeregowców  
oraz odbył szkolenie operatora 
sprzętu w 2002 roku oraz, a w 2003 
roku – kurs dowódców OSP oraz 
kurs ratownictwa medycznego w za-
kresie pierwszej pomocy medycznej 
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w roku 2004. W 2011 roku ukończył 
kurs specjalistyczny obsługi drabin. 

Czynnie uczestniczy w wielu ak-
cjach, gdyż jest członkiem Jednostki 
Operacyjno-Technicznej OSP w Tu-
chowie. 

Jest również podoficerem PSP 
i  pełni służbę w Komendzie Miej-
skiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Tarnowie. 

Za swą ofiarną działalność w za-
kresie ratowania mienia, zdrowia 
i życia ludzi został odznaczony Od-
znaką „Strażak Wzorowy” w  roku 
2005 oraz Brązowym Medalem „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa” w  2009 
roku. 

Konrad 
Hadas
urodził się 
w  roku 1997 
w Tuchowie. Do 
straży wstąpił 
w 2006 roku. 

Podczas obozu szkoleniowego 
w  miejscowości Piła-Młyn w  2009 
roku ukończył kurs dowódców MDP. 

W  2012 roku na gminnych eli-
minacjach Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej zajął 3 miejsce.

Krystian 
Hadas
urodził się 
w  roku 1995  
w Tuchowie. Do 
straży wstąpił 
w 2006 roku. 

P o d c z a s 
obozu szkoleniowego w miejscowo-
ści Piła-Młyn w 2009 roku ukończył 
kurs dowódców MDP.

W  roku 2011 na powiatowych 
eliminacjach Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej zajął 3 
miejsce.

Za swe zaangażowanie został od-
znaczony Brązową Odznaką „Mło-
dzieżowej Drużyny Pożarniczej”. 

Piotr 
Hadas
urodził się 
w  roku 1975 
w Tuchowie. Do 
straży zapisał 
się w roku 1997. 
Chęć pomocy innym to powód, dla 
którego wstąpił do straży. Należy do 
Jednostki Operacyjno-Technicznej 
OSP.

W roku 2011 został skierowany 
na szkolenie podstawowe strażaków 
ratowników OSP cz. I, a rok później 
– szkolenie cz. II. W roku 2012 od-
był szkolenie strażaków ratowników 
OSP z  zakresu działań przeciwpo-
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wodziowych oraz  ratownictwa na 
wodach, kończąc je z wynikiem ce-
lującym. Jako członek Zarządu był 
gospodarzem w latach 1999-2001, 
od roku 2011 ponownie pełni tę 
funkcję.

Za swą ofiarną działalność w za-
kresie ratowania mienia, zdrowia 
i życia ludzi został odznaczony Od-
znaką „Strażak Wzorowy” w  roku 
2003 oraz Brązowym Medalem „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa” w  2009 
roku. 

Chętnie udziela się przy pracach 
społecznych w Domu Strażaka.

Barbara
Hudyka
urodziła się 
w  roku 1964 
w Tuchowie, do 
straży zapisała 
się w 1978 roku. 

W  latach 
1987-1991 pełniła funkcję członka 
Zarządu, a  od 2006 r. jest sekreta-
rzem OSP Tuchów. 

Za swą działalność otrzymała 
w  roku 2003 Brązowy Medal „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa”, a  w  roku 
2009 Srebrny Medal „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa”.

Swoje strażackie obowiązki wy-
konuje w sposób zaangażowany.

Bartłomiej
Janas
urodził się 
w  roku 2003 
w Tuchowie. Do 
Młodzieżowej 
Drużyny Pożar-
niczej zapisał się 
w  2011 roku. Motywem jego wstą-
pienia była tradycja rodzinna oraz 
chęć pomocy ludziom.

Dariusz
Janas
urodził się 
w  roku 1978, 
do straży w  Tu-
chowie zapisał 
się w roku 2009. 
W  latach 1994-
2009 był członkiem OSP w  Woli 
Rzędzińskiej. 

Odbył następujące szkolenia: 
szkolenie operatora sprzętu OSP 
w  roku 1996, szkolenie w  zakresie 
eksploatacji hydraulicznych zesta-
wów ratowniczych – 2002 r., szko-
lenie podstawowe strażaków ratow-
ników OSP cz. I – 2008 r., szkolenie 
podstawowe strażaków ratowników 
OSP cz. II – 2012, szkolenie z za-
kresu ratownictwa technicznego dla 
strażaków ratowników OSP – 2012 
r. oraz szkolenie strażaków ratowni-
ków OSP z zakresu działań przeciw-
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powodziowych oraz ratownictwa na 
wodach – 2012 r.

Swoje strażackie obowiązki wy-
konuje sumiennie. Od 2011 roku jest 
członkiem Komisji Rewizyjnej oraz 
opiekunem Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej, a  w  latach 2010-2011 
pełnił też funkcję gospodarza.

Za swą ofiarną działalność w za-
kresie ratowania mienia, zdrowia 
i życia ludzi został  odznaczony w po-
przedniej jednostce OSP Odznaką 
„Strażak Wzorowy” w 1998 r. W roku 
2003 otrzymał Brązowy Medal „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa”, a  w  2008 
roku Srebrny Medal „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa”  .

Andrzej 
Jantoń
urodził się 
w  roku 1946 
w  Tuchowie. 
Do straży zapi-
sał się w  1959 
roku, aby nieść 

pomoc innym. 
W latach 1975-1976 był naczel-

nikiem jednostki OSP Tuchów.
Za swą ofiarną działalność w za-

kresie ratowania mienia, zdrowia 
i życia ludzi został odznaczony Od-
znaką „Strażak Wzorowy” w  roku 
1976. W 2009 roku wyróżniony Od-
znaką „Za Wysługę 50 lat”. 

Mariusz 
Janusz
urodził się 
w  roku 1974, 
do straży zapi-
sał się w  roku 
2006. Wcześniej 
był członkiem 
Ochotniczej Straży Pożarnej w  Dą-
brówce Tuchowskiej. 

Jest oficerem Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Tarnowie. Brał udział 
w wielu akcjach, gdyż należy do Jed-
nostki Operacyjno-Technicznej OSP 
w Tuchowie. 

W latach 2006-2011 pełnił funk-
cję naczelnika straży, a w latach 
2001-2011 był komendantem gmin-
nym.

Za swą ofiarną działalność 
w  zakresie ratowania mienia, zdro-
wia i  życia ludzi został odznaczony 
Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa” w 2003 roku oraz Zło-
tym Medalem „Za Zasługi dla Po-
żarnictwa” w 2009 roku. 

Daniel 
Kita
urodził się 
w  roku 2005 
w Tuchowie. Od 
zawsze podoba-
ła mu się praca 
strażaka, więc 
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w 2011 roku zapisał się do Młodzie-
żowej Drużyny Pożarniczej. 

Mateusz
Kluzek
urodził się 
w  roku 1992 
w Tuchowie, do 
straży wstąpił 
w 2011 roku. 

Interesuje 
go działalność straży, jest w  miarę 
dyspozycyjny. 

Izabela 
Kłak
urodziła się 
w  roku 1997 
w Tuchowie. Do 
straży zapisała 
się w roku 2011. 
Interesuje ją 

działalność strażacka, którą obser-
wuje, będąc w Młodzieżowej Druży-
nie Pożarniczej.

Maria 
Kowalska
urodziła się 
w  roku 1963 
w Tuchowie, do 
straży zapisała 
się w 1975 roku. 
Motywem wstą-

pienia było zainteresowanie tematy-
ką pożarniczą od najmłodszych lat.

W  latach 1987-2011 pełniła 
funkcję skarbnika OSP. 

Za swą ofiarną działalność 
otrzymała w  roku 1993 Brązowy 
Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, 
a   w  roku 2003 Srebrny Medal „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa”.

Wioleta 
Kowalska
urodziła się 
w  roku 1991 
w Tuchowie. Do 
straży wstąpiła 
w 1998 roku. Po-
wodem była tra-
dycja rodzinna i zainteresowanie się 
OSP Tuchów.

Za swoje zaangażowanie w dzia-
łalność jednostki, została wyróżnio-
na Brązową Odznaką „Młodzieżo-
wej Drużyny Pożarniczej” w  roku 
2005. 

Adrian  
Kras
urodził się 
w  roku 1999 
w Tuchowie. Do 
straży wstąpił w 
2010 roku. 
W  roku 2012 na gminnych elimi-
nacjach Ogólnopolskiego Turnieju 
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Wiedzy Pożarniczej zajął 2 miejsce, 
na powiatowych – 1 miejsce, a  na 
wojewódzkich – 4 miejsce.

Paulina
Kukułka
urodziła się 
w  roku 1993 
w Tuchowie, do 
straży zapisa-
ła w  roku 2008 
z  powodów ro-

dzinnych. 
W roku 2013 została skierowana 

na szkolenie podstawowe strażaków 
ratowników OSP cz. I. Po tym szko-
leniu zasiliła szeregi Jednostki Ope-
racyjno-Technicznej. 

Dominik 
Kwaśny
urodził się 
w  roku 1999 
w Tuchowie. Do 
straży wstąpił 
w  2008 roku ze 
względu na tra-

dycję rodzinną, a poza tym podoba 
mu się praca w tejże organizacji. 

Adam 
Maniak
urodził się 
w  roku 1958 
w  Tuchowie, do 
straży wstąpił 
w 1975 roku.

S k i e r o w a -
ny przez jednostkę odbył szkolenie 
specjalistyczne z  zakresu  pełnienia 
funkcji dowódcy sekcji OSP w roku 
1987, funkcji radiooperatora w OSP 
w roku 1992 oraz w miarę poszerza-
nia uprawnień strażackich ponowne 
szkolenie szeregowców OSP w roku 
1995.

Brał udział w  różnych akcjach 
strażackich. 

Był gospodarzem od 1990-1991 
roku.

Za swą działalność w zakresie ra-
towania mienia, zdrowia i życia ludzi 
został odznaczony: Odznaką „Wzo-
rowy Strażak” w roku 1983, a ponad-
to otrzymał Brązowy Medal „Za Za-
sługi dla Pożarnictwa” w  1990 roku 
oraz  Srebrny Medal „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa” w 1999 roku.
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Maria 
Mikrut
urodziła się 
w  roku 1950 
w Tuchowie. Do 
straży wstąpi-
ła w  1997 roku, 
aby w miarę po-

trzeb i możliwości nieść pomoc pod-
czas  różnych uroczystości i  zebrań 
strażackich. 

Za swą działalność dla dobra 
jednostki OSP w  Tuchowie zosta-
ła odznaczona Srebrnym Medalem 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” w roku 
2003.

Andrzej
Moździerz
urodził się 
w roku 1955, do 
straży wstąpił 
w 1969 r., zachę-
cony przez jed-

nego ze swych ówczesnych nauczy-
cieli. (Ma to uzasadnienie w  proto-
kole sprawozdawczym Zarządu jed-
nostki z okresu 1970/71 (27 II 1971), 
gdzie między innymi zapisano: za-
kupiono 8 ubrań młodzieżowych dla 
powstałej drużyny młodzieżowej na 
bazie ZHP Szkoły Podstawowej i LO. 
W  protokole wymieniono dwójkę 
nauczycieli interesujących się mło-
dzieżową działalnością OSP, a  to: 
hm. Z. Dziąćko i hm. A. Kowalika). 

Został przeszkolony w  zakresie 
podstawowym i pełnił służbę w dru-
żynie młodzieżowej, a następnie zo-
stał przeniesiony do drużyny bojo-
wej.

Swoje strażackie obowiązki 
wykonuje wzorowo. Pełnił wie-
le funkcji, a  to: w  latach 1996-2006 
był członkiem Zarządu, 2006-2011 
członkiem Komisji Rewizyjnej, od 
2011 jest wiceprezesem w jednostce. 
Opiekuje się drużyną młodzieżową. 

Brał udział w wielu akcjach i za 
ofiarną działalność w  zakresie ra-
towania mienia, zdrowia i  życia lu-
dzi został odznaczony: w roku 1993 
Brązowym Medalem „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa”, w 1999 r. – Srebrnym, 
a w 2003 – Złotym.

Tomasz
Nawrocki
urodził się 
w  roku 1997. 
Do straży wstą-
pił w 2011 roku. 
Motywem wstą-
pienia była chęć 
wyszkolenia się w zakresie pożarnic-
twa, aby nieść pomoc potrzebującym. 
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Piotr
Niemiec
urodził się 
w  roku 1981 
w  Tarnowie, do 
straży zapisał się 
w  1992 r. Jako 
powód wstąpie-

nia do straży podaje zainteresowanie 
się tym zawodem oraz chęć niesienia 
pomocy innym ludziom. 

Za swą ofiarną działalność 
w  zakresie ratowania mienia, zdro-
wia i  życia ludzi otrzymał Odznakę 
„Strażak Wzorowy” w  roku 2001 
oraz Brązowy Medal „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa” w 2003 roku.

Jacek
Oleksowicz
urodził się 
w  roku 1966 
w  Ciężkowi-
cach, tam też 
zapisał się 
w 1975 roku do 

Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, 
chcąc nieść pomoc poszkodowa-
nym. W latach 1990-93 pełnił funk-
cję naczelnika OSP w Ciężkowicach. 
W latach 1993-2002 był sekretarzem 
OSP Piotrkowice, a  następnie prze-
niósł się do OSP w  Tuchowie (rok 
2002), gdzie od roku 2006 jest Prze-
wodniczącym Komisji Rewizyjnej.

Ma stopień podoficera Państwo-
wej Straży Pożarnej w Tarnowie, jest 
na emeryturze, ale pozostał czyn-
nym strażakiem OSP Tuchów.

Przeszkolony m.in. w zakresie 
obsługi samochodu specjalnego – 
drabiny pożarniczej Iveco Magirus 
SD 30 w roku 2000.

Za swą ofiarną działalność w za-
kresie ratowania mienia, zdrowia 
i życia ludzi został dostrzeżony przez 
swych zwierzchników i  wielokrot-
nie odznaczany. Posiada następujące 
medale: Brązowy Medal „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa” – 2000 rok, Złoty 
Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” 
– 1992 rok, Złoty Medal Zarządu 
Głównego „Za Zasługi dla Pożar-
nictwa”– od 2010 rok. Ponadto od-
znaczony Brązowym Medalem „Za 
Długoletnią Służbę” oraz Srebrną 
Odznaką „Zasłużony dla Ochrony 
Przeciwpożarowej”. 

Paweł
Piątek
urodził się 
w roku 1978, do 
Młodzieżowej 
Drużyny Pożar-
niczej wstąpił 
w 1990 roku. 

Należy do Jednostki Operacyj-
no-Technicznej OSP. 

W  roku 2011 odbył szkole-
nie podstawowe strażaka jednostki 



— 233 — 

Sylwetki wszystkich strażaków należących obecnie do jednostki OSP w Tuchowie

ochrony przeciwpożarowej, szkole-
nie ogólne dla kierowców – operato-
rów samochodów z drabiną mecha-
niczną oraz ukończył kurs w zakre-
sie kwalifikowanej pierwszej pomo-
cy i uzyskał tytułu ratownika.

Został odznaczony Odznaką 
„Wzorowy Strażak” w 1999 roku. 

Tomasz
Podrazik
urodził się 
w roku 1990, do 
Młodzieżowej 
Drużyny Pożar-
niczej wstąpił 
w  2005 roku. 

Motywem jego wstąpienia była pasja 
strażacka.

Brał i  bierze udział w  akcjach 
ratowniczych, gdyż jest czynnym 
członkiem Jednostki Operacyjno - 
Technicznej OSP. 

W roku 2008 został skierowany 
na szkolenie podstawowe strażaków 
ratowników OSP cz. I, kończąc je 
z  wynikiem bardzo dobrym, a rok 
później ukończył szkolenie podsta-
wowe strażaków ratowników OSP 
cz. II. 

  

Jacek
Różycki
urodził się 
w  roku 1986 
w  Tuchowie, do 
straży zapisał się 
w 1994 roku.  

Jako powód 
swego wstąpienia podaje: posze-
dłem na jedną zbiórkę młodzieżówki, 
spodobało mi się i już zostałem.

Teraz należy do Jednostki Ope-
racyjno - Technicznej OSP. 

W  roku 2002 ukończył kurs 
szeregowców OSP oraz szkolenie 
operatorów sprzętu, a rok później 
szkolenie dowódców OSP. W miarę 
poszerzania uprawnień strażackich 
w roku 2007 odbył szkolenie podsta-
wowe strażaków ratowników OSP cz. 
II oraz szkolenie strażaków ratowni-
ków OSP z zakresu działań przeciw-
powodziowych oraz ratownictwa na 
wodach. W  2012 odbył szkolenie z 
zakresu ratownictwa technicznego 
dla strażaków ratowników OSP. 

Za swą działalność w  zakresie 
ratowania mienia, zdrowia i życia lu-
dzi otrzymał w roku 2005 Odznakę 
„Strażak Wzorowy”, a w 2009 roku – 
Brązowy Medal „Za Zasługi dla Po-
żarnictwa”.

Swoje strażackie obowiązki wy-
konuje sumiennie, wzorowo.
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Jadwiga
Różycka
urodziła się 
w roku 1963, do 
straży wstąpiła 
w 1976 roku.

W  latach 
2006-2011 peł-

niła funkcję członka Zarządu jako 
kronikarz.

Za swą działalność otrzymała 
Medale „Za Zasługi dla Pożarnic-
twa”: Brązowy – w  roku 2003 oraz  
Srebrny – w roku 2009.

Bogusław
Ryndak
urodził się 
w  roku 1956 
w  Szerzynach, 
do straży zapi-
sał się w  1972 

roku w  Tuchowie. Jako powód po-
daje chęć niesienia pomocy innym 
ludziom. 

Został skierowany w  roku 1995 
na kurs szeregowców OSP. Następ-
nie odbył szkolenie operatora sprzętu 
w roku 1995.

Za swą działalność w  zakresie 
ratowania mienia, zdrowia i  życia 
ludzi otrzymał: Odznakę „Strażak 
Wzorowy” w  1980 roku i  Medale 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”: Brą-
zowy – 1986  r., Srebrny – 1991 r., 

Złoty – 2001 r., a także Odznakę „Za 
Wysługę 40 lat” w OSP.

Piotr
Ryndak
urodził się 
w  roku 1978 
w  Tarnowie, do 
straży zapisał 
się w  1992 roku 
w  Tuchowie. Motywem wstąpienia 
do OSP była chęć niesienia pomocy 
innym ludziom. 

Został skierowany na kurs sze-
regowców OSP, który odbył w 1995 
roku. Następnie przebył szkolenia 
operatora sprzętu w 1995 r. oraz 
w 1997 roku ukończył szkolenie na-
czelników OSP. 

Za swą działalność w  zakresie 
ratowania mienia, zdrowia i  życia 
ludzi został odznaczony Odznaką 
„Strażak Wzorowy” w  2001 r. oraz 
Brązowym Medalem „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa” w 2003 roku.

Joanna
Sajdak
urodziła się 
w  roku 1985 
w  Tuchowie, do 
straży zapisała 
się w 2002 roku. 

Za swą dzia-
łalność została wyróżniona Odznaką 
„Strażak Wzorowy” w 2005 r.
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Wiktor
Sajdak
urodził się 
w  roku 1981 
w  Tarnowie, do 
straży wstąpił 
w  2013 roku. 
Motywem było: 

początkowo chęć stworzenia filmu 
o  działalności OSP i  pracy tuchow-
skich strażaków. Z  czasem chęć nie-
sienia pomocy i nauczenia się reago-
wania w sytuacjach zagrożenia.

W roku 2013 został skierowany 
na szkolenie podstawowe strażaków 
ratowników cz. I. Po tym szkoleniu 
zasilił szeregi Jednostki Operacyjno-
-Technicznej.

Karolina
Sandecka
urodziła się 
w  roku 1997 
w Tuchowie. Do 
straży wstąpiła 
w 2011 roku. 

W  roku 
2013 na gminnych eliminacjach 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej zajęła 1 miejsce, nato-
miast na powiatowych zajęła 3 miej-
sce.

Monika
Sandecka
urodziła się 
w  roku 1992, 
do straży zapi-
sała się po po-
wodzi w  2010 
roku. Wcześniej 
uczęszczała do „klasy pożarniczej” 
liceum w ZSP w Tuchowie, gdzie pa-
sję pożarnictwa zaszczepił w niej mł. 
bryg. Piotr Wójcik. Od 2012 studiuje 
na kierunku ratownictwo medyczne.

Należy do Jednostki Operacyj-
no-Technicznej OSP w  Tuchowie. 
W  roku 2011 ukończyła szkolenie 
podstawowe strażaków ratowników 
OSP cz. I,  a  rok później szkolenie 
podstawowe strażaków ratowników 
OSP cz. II oraz szkolenie specjali-
styczne z  zakresu działań przeciw-
powodziowych oraz ratownictwa na 
wodach.

Jako pierwsza kobieta należała 
do Jednostki Operacyjno-Technicz-
nej i  czynnie uczestniczy w akcjach 
ratowniczo-gaśniczych. 

Michał 
Sosnowski
urodził się 
w roku 1989, do 
straży zapisał się 
w 2010 roku. Po-
wód wstąpienia, 
jaki podaje: jest to moja pasja i służ-
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ba oraz chęć niesienia pomocy innym 
ludziom.

Należy do Jednostki Operacyj-
no-Technicznej OSP w  Tuchowie. 
W  roku 2011 ukończył szkolenie 
podstawowe strażaków ratowników 
OSP cz. I,  a  rok później szkolenie 
podstawowe strażaków ratowników 
OSP cz. II, szkolenie strażaków ra-
towników OSP z  zakresu działań 
przeciwpowodziowych oraz  ratow-
nictwa na wodach.

Paweł 
Suchan
urodził się 
w  roku 1963 
w  Tuchowie, 
do miejscowej 
straży zapisał 
się w 1976 roku. 

W uzasadnieniu przynależności po-
dał tradycję rodzinną, ponieważ jest 
to jedna z  wielopokoleniowych ro-
dzin strażackich.

Brał udział w  wielu akcjach ra-
towniczych. 

Za swą ofiarną działalność w za-
kresie ratowania mienia, zdrowia 
i życia ludzi został odznaczony Od-
znaką „Strażak Wzorowy” w  roku 
1985, oraz Medalami „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa” – Srebrnym w roku 
1990, Złotym – w roku 2003. 

Jarosław
Tabiś
urodził się 
w  roku 1990 
w  Tuchowie, do 
straży zapisał się 
w 2000 roku.

Należy do 
Jednostki Operacyjno-Technicznej 
OSP. 

W roku 2008 został skierowany 
na szkolenie podstawowe strażaków 
ratowników OSP cz. I, a rok później 
na szkolenie podstawowe strażaków 
ratowników OSP cz. II. W roku 2012 
odbył szkolenie strażaków ratowni-
ków OSP z zakresu działań przeciw-
powodziowych oraz ratownictwa na 
wodach.

Za swą działalność w  zakresie 
ratowania mienia, zdrowia i  życia 
ludzi został odznaczony Odznaką 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
w roku 2005 oraz Odznaką „Strażak 
Wzorowy” w 2009 r. 

Łukasz 
Tabiś
urodził się w roku 
1984, a do straży 
zapisał się w 1997 
roku. 

Odbył nastę-
pujące kursy: szeregowców w  2002 
roku, operatora sprzętu w 2002 roku, 
w 2003 r. odbył szkolenie dowódców 
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OSP. W miarę poszerzania upraw-
nień strażackich w roku 2007 odbył 
szkolenie podstawowe strażaków ra-
towników OSP cz. II. W roku 2011 
ukończył szkolenie dla kierowców – 
operatorów samochodów z  drabiną 
mechaniczną.

Jest podoficerem Państwowej 
Straży Pożarnej w  Tarnowie oraz 
działa w Jednostce Operacyjno-Tech-
nicznej OSP w Tuchowie. 

Za swą działalność w  zakresie 
ratowania mienia, zdrowia i  życia 
ludzi został odznaczony Odznaką 
„Strażak Wzorowy” w  roku 2005 
oraz Brązowym Medalem „Za Za-
sługi dla Pożarnictwa” w 2009 roku. 

Józef
Wantuch 
urodził się 
w  roku 1952 
w Tuchowie. Do 
straży zapisał 
się ze względu 

na tradycje rodzinne. 
Jest emerytowanym funkcjona-

riuszem Państwowej Straży Pożar-
nej.

Michał 
Wantuch 
urodził się 
w  roku 1984 
w  Tuchowie, do 
straży zapisał 
się w 1996 roku. 
Jako strażak kul-
tywuje rodzinną tradycję.

Adam
Wąs
urodził się 
w roku 1986, do 
straży zapisał 
się w 1996 roku. 
Motywem jego 
wstąpienia była 
tradycja rodzinna. 

W roku 2002 ukończył kurs sze-
regowych. Odbył następujące szko-
lenia: szkolenie podstawowe straża-
ków ratowników OSP cz. II w  roku 
2007 oraz szkolenie strażaków ra-
towników OSP z  zakresu działań 
przeciwpowodziowych oraz  ratow-
nictwa na wodach. Bierze udział 
w wielu akcjach, gdyż jest członkiem 
Jednostki Operacyjno-Technicznej 
OSP w Tuchowie. 
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Agnieszka 
Wąs
urodziła się 
w roku 1990. Do 
Młodzieżowej 
Drużyny Pożar-
niczej wstąpiła 
w  1998 roku. 

Motyw wstąpienia: strażą żyję od 
dzieciństwa, patrząc na postępowanie 
taty i  braci, którzy zawsze z  chęcią 
niosą pomoc innym, chciałam bezin-
teresownie pomagać potrzebującym 
i udzielać się społecznie. 

W  2004 roku podczas obozu 
szkoleniowego w  Kirach k/Zako-
panego ukończyła kurs dowódców 
MDP. 

Od 2011 roku pełni funkcję 
skarbnika jednostki Tuchów.

Za swoje zaangażowanie w pracę 
MDP w roku 2005 została wyróżnio-
na Srebrną Odznaką „Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej”. 

Anna
Wąs
urodziła się 
w  roku 2001 
w  Tuchowie. 
Do Młodzie-
żowej Drużyny 

Pożarniczej wstąpiła w  2010 roku. 
Motywem wstąpienia była trady-
cja rodzinna oraz chęć, by od naj-

młodszych lat przynależeć do MDP 
w OSP Tuchów.

Zajęła 1 miejsce na eliminacjach 
gminnych Ogólnopolskiego Turnie-
ju Wiedzy Pożarniczej w roku 2012 
i 2013 oraz trzecie miejsce na elimi-
nacjach powiatowych w roku 2013.

Za swe zaangażowanie w  2013 
roku została odznaczona Brązową 
Odznaką „Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej”. 

Artur 
Wąs
urodził się 
w  roku 1981 
w Tuchowie. Do 
straży zapisał się 
w 1992 r. Należy 
do jednej z  wie-
lopokoleniowych rodzin strażackich. 

Uczestniczy w pracach społecz-
nych na rzecz jednostki OSP w Tu-
chowie. 

Bogusław 
Wąs
urodził się 
w  roku 1965 
w  Tuchowie, do 
straży zapisał 
się w roku 1977. 
Motywem wstą-
pienia była tradycja rodzinna. 
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W latach 1995-2000 pełnił funk-
cję sekretarza OSP.

Za swą działalność otrzy-
mał Odznakę „Strażak Wzorowy” 
w roku 1998. 

Dominik
Wąs
urodził się 
w  roku 1996 
w Tarnowie. Do 
Młodzieżowej 
Drużyny Pożar-

niczej wstąpił w  2008 roku, a jako 
powód podaje: do tego przyczyniła 
się tradycja rodzinna, a  najbardziej 
tata, który od dziecka opowiadał mi 
o  straży i  zabierał do remizy, za co 
mu dziękuję, bo teraz wiem, co będę 
w życiu robił.  

W roku 2013 biorąc udział 
w  Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej na szczeblu gminnym 
zajął II miejsce w kategorii szkół po-
nadgimnazjalnych.

Za swą ofiarną działalność dla 
dobra jednostki OSP w  Tuchowie 
w 2013 roku został odznaczony Brą-
zową Odznaką „Młodzieżowej Dru-
żyny Pożarniczej”. 

Grzegorz 
Wąs
urodził się 
w  roku 1982 
w Tuchowie. Do 
straży wstąpił  
w 1992 roku. 

U k o ń c z y ł  
kurs szeregowych, kurs operatorów 
sprzętu OSP, szkolenie dowódców 
OSP w 2003, a w 2004 roku szkolenie 
naczelników OSP. W  miarę posze-
rzania uprawnień strażackich w roku 
2007 odbył szkolenie podstawowe 
strażaków ratowników OSP cz. II 
i szkolenie strażaków ratowników OSP 
z zakresu działań przeciwpowodzio-
wych oraz  ratownictwa na wodach 
w  2007 roku, szkolenie kierowców 
konserwatorów sprzętu ratowniczego 
OSP w 2009 roku oraz szkolenie spe-
cjalistyczne ratownictwa technicznego 
w 2012 roku.

Bierze udział w  wielu akcjach, 
gdyż jest czynnym członkiem Jed-
nostki Operacyjno-Technicznej OSP 
w Tuchowie. 

W  latach 2001-2006 był człon-
kiem Zarządu i  pełnił funkcję go-
spodarza, przez następną pięciolet-
nią kadencję był zastępcą naczel-
nika, a  obecnie od roku 2011 pełni 
funkcję naczelnika straży.

Za swą ofiarną działalność 
w  zakresie ratowania mienia, zdro-
wia i życia ludzi został odznaczony: 
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w  roku 1998 Brązową Młodzieżo-
wą Odznaką Sprawności Fizycznej 
i  w  tym samym roku Złotą Odzna-
ką „Młodzieżowej Drużyny Po-
żarniczej”, w  roku 2001 – Odznaką 
„Strażak Wzorowy”, a  w  roku 2005 
– Brązowy Medalem „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa”, w  roku 2009 – 
Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa”. W  roku 2005 został 
uhonorowany „Groszem Ziemskim 
Tarnowskim”. Był finalistą plebiscy-
tu „Najpopularniejszy Strażak Roku 
2007 Regionu Tarnowskiego”.

Swoje strażackie obowiązki wy-
konuje wzorowo z zaangażowaniem.

Jakub 
Wąs
urodził się 
w  roku 2000 
w  Tuchowie, 
a  do Młodzie-
żowej Druży-
ny Pożarniczej 

wstąpił w roku 2012, aby kultywo-
wać tradycje rodzinne. 

Łukasz
Wąs
urodził się 
w  roku 1983 
w Tuchowie, do 
straży zapisał 
się w 1992 roku, 
aby spełniać 

swoje marzenia o  niesieniu bezin-
teresownej pomocy ludziom jej po-
trzebującym. 

Jest podoficerem Państwowej 
Straży Pożarnej w Tarnowie oraz na-
leży do Jednostki Operacyjno-Tech-
nicznej w Tuchowie.

Ukończył kursy: szeregowców 
i operatorów sprzętu. W  2003 roku 
ukończył kurs dowódców OSP. 

W  miarę poszerzania upraw-
nień strażackich w roku 2007 odby-
wa szkolenie strażaków ratowników 
z zakresu działań przeciwpowodzio-
wych oraz ratownictwa na wodach. 
W 2010 roku odbył szkolenie dosko-
nalące Komendantów Formacji Ra-
townictwa Przeciwpowodziowego 
OC, natomiast w 2012 r. został prze-
szkolony w  zakresie ratownictwa 
chemicznego i  ekologicznego dla 
podoficerów PSP.

Obecnie pełni funkcję strażaka-
-ratownika i  kierowcy. Uczestniczy  
czynnie w wielu akcjach.

Za swą działalność w zakresie rato-
wania mienia, zdrowia i życia ludzi zo-
stał wielokrotnie odznaczony: w roku 
1998 – Złotą Odznaką „Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej”, Pożarniczą Od-
znaką Sprawności Fizycznej – w roku 
2001 r., Odznaką „Strażak Wzorowy” 
– w roku 2003 oraz otrzymał Brązowy 
Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, 
a w roku 2009 Srebrny Medal „Za Za-
sługi dla Pożarnictwa”.
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Swoje strażackie obowiązki wy-
konuje wzorowo i  z  zaangażowa-
niem. 

Marcin 
Wąs
urodził się 
w  roku 1973 
w Tuchowie. Do 
straży zapisał się 
w 1983 r. Należy 
do jednej z wie-

lopokoleniowych rodzin strażackich. 

Marek 
Wąs
urodził się 
w  roku 1955 
w Tuchowie, do 
straży zapisał 
się w 1970 roku.

Brał udział 
w  wielu akcjach. W  latach 1981-
1988 pełnił funkcję naczelnika OSP 
Tuchów.

Za swą działalność w  zakresie 
ratowania mienia, zdrowia i  życia 
ludzi został wielokrotnie odznaczo-
ny: Odznaką Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej – w 1975 roku, Odzna-
ką „Strażak Wzorowy” – w  1976  r. 
oraz Medalami „Za Zasługi dla 

Pożarnictwa” – Brązowym w  roku 
1979, Srebrnym w  1981 r., Złotym 
(pierwszym) w roku 1985 r., Złotym 
(drugim) w roku 2003. W roku 1983 
otrzymał też Medal „Za Zasługi we 
Współzawodnictwie Przeciwpoża-
rowym”.

Mateusz 
Wąs 
urodził się 
w  roku 1997, 
do straży wstą-
pił w 2006 roku. 
Motywem jego 
wstąpienia była chęć pomocy innym 
oraz tradycje rodzinne. 

Podczas obozu szkoleniowego 
w  miejscowości Piła-Młyn w  2009 
roku ukończył kurs dowódców 
MDP. Już pięciokrotnie uczestniczył 
w  Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej, najwyżej osiągając 3 
miejsce na eliminacjach powiato-
wych w 2010 roku. 

Za swe zaangażowanie w  2009 
roku został odznaczony Brązową 
Odznaką „Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej”. 
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Wojciech 
Wąs
urodził się 
w  roku 1963 
w Tuchowie, do 
straży zapisał 
się w 1976 roku, 
powodem była 

tradycja rodzinna. 
Jest podoficerem w stanie spo-

czynku Państwowej Straży Pożarnej 
w Tarnowie (obecnie jest na emery-
turze), pozostał czynnym strażakiem 
OSP Tuchów.

W  roku 1997 uczestniczył 
w  kursie praktycznym obsługi dra-
bin samochodowych Iveco Magirus 
i  uzyskał uprawnienie do obsługi 
tych drabin typu DL 30. 

W latach 1987-1992 pełnił funk-
cję sekretarza i członka Zarządu.

Za swą działalność w  zakresie 
ratowania mienia, zdrowia i  życia 
ludzi został wielokrotnie odznaczo-
ny: w  roku 1981 Odznaką „Strażak 
Wzorowy” oraz Medalami „Za Za-
sługi dla Pożarnictwa”: Brązowym 
– w roku 1988, Srebrnym – w roku 
1998 oraz Złotym – w roku 2003. 

Wójcik
Michał
urodził się 
w  roku 1996 
w Tuchowie. Do 
Młodzieżowej 
Drużyny Po-
żarniczej wstą-
pił w 2008 roku. Jak sam mówi, od 
dziecka chce iść w ślady taty - zawo-
dowego strażaka.

Opracowali:
dh. Agnieszka Wąs

dh Grzegorz Wąs
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Warto tu zacytować słowa odezwy wieloletniego prezesa OSP w Tucho-
wie z  roku 1936, który tak przedstawił własny oddział: „Ludzie się zmie-
niają, odchodzą jedni, przychodzą inni i dalej wzorem swych poprzedników 
z ochotą spieszą i ratują bliźnich w walce z najgroźniejszym żywiołem, ja kim 
jest ogień i powódź. Na każdy zew, na każdą prośbę o ratunek spieszą ochot-
nie dzielni strażacy ze swymi skromnymi rekwizytami, by jeżeli nie zapobiec, 
to przynajmniej zmniejszyć rozmiary klęski...”.

Sądzę, że obecnie nie trzeba do tego nic dodawać ani zmieniać, gdyż jest 
to treść nadal aktualna. Wprawdzie „rekwizyty” OSP posiada teraz zna cznie 
bogatsze, ale nie zastąpią one osobistego zaangażowania ratow ników. Warto 
więc przypomnieć nazwiska przynajmniej tych, którzy wyróżnili się w swej 
organizacji, za co - jak uznały ówczesne władze OSP - należy się im nagroda. 
Najpierw należy oddać hołd tym, którzy już od wie lu dziesiątków lat całymi 
rodzinami czynnie wspierają straż ogniową. 

Do ta kich wielopokoleniowych rodzin strażaków należy zaliczyć:
Foltyńskich, Krogulskich, Gąsiorów, Steców, Boratyńskich, Suchanów, 

Bulagów, Borawskich, Trzęsińskich, Odrońców,  Płachnów, Dutków, Słowi-
ków, Semczyszynów, Wantuchów, Wąsów, Dobrzańskich, Ablewiczów itp. 
Posłużę się trzema przykładami, aby zobrazować ten problem: 

Np. rodzina Gąsiorów – pięć pokoleń :
I. Leon
II. Franciszek
III. Stefan
IV. Paweł – Wojciech – Jacek – Maria
V. Kinga – Wojciech

Rodzina Boratyńskich- cztery pokolenia:
I. Władysław – Urszula
II. A) Bogusława (Pytko) – B) Małgorzata (Bakulińska) i Tadeusz
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III.   A) Paweł – Maciej – Beata
III.   B) Tomasz – Sebastian
IV.   Dominik

Rodzina Wąsów – trójpokoleniowa:
I. Stanisław i Bronisława
II. Marek – Włodzimierz – Wojciech – Bogusław – Marcin
 III. (Marek) Artur – Adam – Monika
 III. (Włodzimierz) Grzegorz – Łukasz – Agnieszka – Mateusz
 III. (Wojciech) Dominik – Anna
 III. (Bogusław) Jakub
 III. (Marcin)

Do strażaków wykonujących swoje społeczne zadania wzorowo i z poś-
więceniem, według przekazów pisemnych (notatki, sprawozdania, uchwały 
Zarządów OSP), należy zaliczyć działających w  okresie międzywojennym: 
Stanisława Bulagę, Jana Płachno, Franciszka Steca, Mariana Szymańskiego, 
Jana Łazarczyka, Władysława Borawskiego, Mieczysława Płachno, Adol-
fa Stel macha, Emila Kaniowskiego, Juliana Odrońca, Jana Dutkę, Maria-
na Trzęsińskiego, Piotra Kormana, Mariana Boratyńskiego, Mieczysława 
Słowika, Bronisława Zgłobisza, Jana Fabera, Piotra Swobodę, Stanisława 
Wantucha, Adama Ablewicza, Jana Suchana, Stanisława Gąsiora, Szymo na 
Semczyszyna, Józefa Smotra oraz samarytanki: Stefanię Brodziankę, Annę 
Jaworską, Marię Wantuchównę, Klotyldę Ablewiczównę, Józefę Proroków-
nę. Wszystkim tym członkom przewodził i patronował Władysław Foltyński 
wraz z Anatolem Hatałą.
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VI. Co w Tuchowskich Wieściach 
 w latach 1990–2013 zapisano o jednostce OSP  

i Związku Gminnym OSP w Tuchowie?

  Tuchowskie Wieści jako lokalne czasopismo skrzętnie odnotowuje 
wszelkie osiągnięcia tuchowian we wszystkich dziedzinach życia społeczne-
go. Dostęp do tego publikatora mają nie tylko mieszkańcy miasta, a redakcja 
stara się zamieszczać wszystkie artykuły, które przyczyniają się do poszerze-
nia wiedzy społeczeństwa lokalnego o działalności rożnych organizacji. Dla-
tego można go traktować jako swoistą kronikę, także OSP w Tuchowie. 

Rok / Nr

St
ro

na

Tytuł artykułu Autor O czym mowa?

1991 1/3 8
Tuchowskie instytucje  
i organizacje odznaczone 
medalem (650 lat)

Redakcja Odznaczenie medalem OSP            
w Tuchowie

1992 1/14 5 Gore! Piotr Wójcik O (słabym) wyposażeniu gminy       
i Tuchowskiego osp

1992 3/16
4 Z działalności DK Pokazy strażackie z okazji Dnia 

Dziecka

11 PODsłuchane Pokazy strażackie z okazji Dnia 
Dziecka

1992 4/17 1 WIEŚCI Z URZĘDU GMINY... Urząd pracy zaczyna działalność           
w remizie OSP w Tuchowie

1993 1/20 6 -7
Tuchowska Straż Pożarna  
w służbie mieszkańców
od 110 lat!

Aleksander
Kowalik 110 lat OSP Tuchów

1993 2/21

8,9 Pożar Ratusza Grzegorz 
Stanisławczyk

Opis działań podczas pożaru 
ratusza 15 marca 1993 r.

10 Podziękowania

Burmistrz Miasta 
Tuchowa 
dr Michał 
Wojtkiewicz

Podziękowania dla jednostek za 
pomoc podczas pożaru ratusza
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Rozdział VI

1993 4/23
2 RADA MIEJSKA IFORMUJE...

Przewodnicząca 
Rady Miejskiej 
Stanisława Burza

Działalność bojowa OSP w gminie

5 i 
d a -
lej

Jak prezes Piątek 
za komunistyczne pieniądze 
św. Floriana ratował.

Aleksander
Kowalik Figura św. Floriana

1993 5/24

1,2 Wydarzyło się... Grzegorz
Stanisławczyk

Odznaczenia dla jednostki
i druhów z okazji 110-lecia
OSP Tuchów

5,6,7 Prezes OSP w Tuchowie Andrzej Siwak 110-lecie OSP Tuchów

14 Podziękowania Andrzej Siwak Podziękowania za ofiarną pracę z 
okazji 110-lecia OSP Tuchów

1994 1/26 3 Wydarzyło się… Walne zebrania OSP Tuchów

1994 2/27 2 Działalność tuchowskiej OSP 
w 1993 r. (jok) Sprawozdanie z działalności

OSP Tuchów

3 Z działalności Domu Kultury Zabawy ze strażakami podczas ferii 
zimowych

1995 1/32 9 
-11

Głos strażackiej
syreny Piotr Wójcik Sprawozdanie z Walnego Zebrania 

OSP Tuchów z 14 stycznia 1995 r.

1995 3/34 6 Z działalności Domu Kultury 
w Tuchowie Andrzej Jagoda „1 VI - Pokazy strażackie z kon-

kursami”

1995 6/37 2 Wszyscy wszystkim ślą 
życzenia

Życzenia zebrała 
Stanisława Burza

Podziękowanie za okazaną pomoc 
finansową w 1995 r.

1996 2/39 9 Tuchów o. Stanisław 
Gruszka Powstanie oddziału OSP

1996 6/43

8
Sprawozdanie z działalności 
TMT za okres od 8 VI 1992 
do 7 XII 1996 roku

L.K Opracowanie historii
tuchowskiego oddziału OSP

19 Podziękowania
Towarzystwo
Miłośników
Tuchowa

Podziękowania dla strażaków

1997 3/46
7 1 Tuchowska „Majówka 97 

Dla Matki” S. G. Strażacy podczas
„Majówki Dla Matki”

8 Człowiek potrzebuje radości 
jak chleba Ewa Stanisławczyk Podziękowanie dla

„tuchowskiej Straży Pożarnej”

1997 6/49 3 RADA MIEJSKA INFORMUJE Maria Szumlańska
Zwolnienie z podatku od „nieru-
chomości Ochotniczych Straży 
Pożarnych”

1998 3/52 5 II Tuchowska Majówka
„Dla Matki” Ewa Stanisławczyk Podziękowanie dla strażaków

OSP Tuchów

1998 5/54 11 OSP w Mesznej Opackiej 
ma 40 lat

Prezes OSP w 
Mesznej Opackiej 
Czesław Krogulski

Porozumienie z naczelnikiem
OSP Tuchów w 1958
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Co w Tuchowskich Wieściach zapisano o jednostce OSP i ZG OSP w Tuchowie

1999 5/60

1 Rada Miejska Informuje

Przewodniczący 
Rady Miejskiej 
mgr Bronisław 
Bartkowski

Zaproszenie Piotra Wojcika
Komendanta miejskiej OSP
do obrad

12 Jubileusz OSP w Dąbrówce 
Tuchowskiej Koj Zaproszenie Prezesa Zarządu 

Gminnego OSP w Tuchowie

12 Z dziejów OSP w DT Adam Hudyka Podarunek od OSP Tuchów

20 Którzy odeszli... Grzegorz
Stanisławczyk

Uczestnictwo tuchowskich
strażaków w pogrzebie ks. prałata 
Franciszka Kukli

2000 1/62 3 WIEŚCI KULTURALNE
- Kalendarium Andrzej Jagoda Udział OSP Tuchów w WOŚP

2000 3/64 15 Międzynarodowe Spotkanie 
Miast Bliźniaczych

Bronisław
Bartkowski

Podziękowanie dla strażaków OSP 
Tuchów

2001 3/69 5 WIEŚCI KULTURALNE
- Kalendarium Andrzej Jagoda Pokazy strażackie z okazji Dnia 

Dziecka

2002 5/77 2 WIEŚCI KULTURALNE
- Kalendarium Andrzej Jagoda O jednostkach OSP z gminy 

Tuchów

2002 6/78 14 Pan Eugeniusz Pyciński
- niezwykły człowiek Andrzej Jagoda Lodowisko przy OSP

2003 3/81
6 WIEŚCI KULTURALNE

- Kalendarium A. Jagoda Pokazy strażackie podczas 
„Majówki Dla Matki”

10 Podziękowania Grażyna Gut Pokazy strażackie podczas 
„Majówki Dla Matki”

2003 4/82

5 WIEŚCI KULTURALNE
- Kalendarium Andrzej Jagoda Delegacja strażaków w Pettenbach

6 WIEŚCI KULTURALNE
- Kalendarium Andrzej Jagoda 120-lecie OSP Tuchów

1 2 -
14

W 120-rocznicę zorganizo-
wania OSP w Tuchowie

Prezes OSP,
Andrzej Siwak 120-lecie OSP Tuchów

22 Początki Ośrodka Zdrowia Aleksander
Kowalik

Budynek OSP jako Ośrodek 
Zdrowia po II wojnie światowej

2004 1/84

3 Rada Miejska informuje

Przewodniczący 
R.M.
mgr Ryszard 
Wrona

Współpraca OSP z Domem 
Samotnej Matki

1 4 -
15

W 25-lecie zespołu
„Pokolenia” Małgorzata Gądek Udział zespołu „Pokolenia” w 

obchodach 120-lecia OSP Tuchów

17 To już I0 lat Zdzisława
Krzemińska

Spotkania Kręgu Rodzin                  
OSP w Tuchowie

2003 2/85 18 Podziękowanie Zarządu 
Sanktuaryjnej Orkiestry Dętej

Zarząd
Sanktuaryjnej 
Orkiestry Dętej

Podziękowanie dla OSP Tuchów za 
udział w uroczystościach pogrze-
bowych śp. Kazimierza Wrony
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2004 3/86
2 -3 RADA MIEJSKA INFORMUJE O działalności bojowej OSP 

Tuchów

10 Wyróżnieni przez TMT
w 2004 r.

Wyróżnieni Sławomir Gut
i Łukasz Wąs

2004 4/87 27 Otwarcie odnowionej Remizy 
Strażackiej w Karwodrzy Jadwiga Salamon

Andrzej Witek (prezes Zarządu 
gminnego OSP w Tuchowie), 
Andrzej Siwak (członek Sądu 
Honorowego z OSP woj. małopol-
skiego)

2005 2/90 19 Doktor Krystyna Płońska Aleksander
Kowalik Anatol Hatała prezes OSP Tuchów

2005 5/93 10

O sobie i początkach Liceum 
w Tuchowie opowiada
najstarsza żyjąca
nauczycielka LO,
pani profesor Józefa Pacana

M. Gądek Gdzie uczyło się Tuchowskie 
Liceum po wojnie

2005 4/92 4 Redakcja TW Dyplom Aleksandra Kowalika

2006 3/96 6 WIEŚCI KULTURALNE
- Kalendarium Andrzej jagoda Pokazy strażackie podczas

„Majówki Dla Matki“

11 Nić łącząca serca Grażyna Gut Pokazy strażackie podczas
„Majówki Dla Matki“

2006 3/96
30 Towarzystwo Gimnastyczne 

„Sokół”
Aleksandra
Dziedzic

Udział OSP Tuchów w uroczystości 
z okazji Pogromu Krzyżaków pod 
Grunwaldem

32 Najlepsza babcia na świecie Jan Gładysz Druhna OSP – Bronisława Wąs

2007 2/100
3 WIEŚCI KULTURALNE

– Kalendarium 

10 marca – rozstrzygnięcie 
konkursu plastycznego „Dzieci i 
młodzież zapobiega pożarom”

30 Towarzystwo Gimnastyczne 
„Sokół”

Aleksandra
Dziedzic Wzmianka o OSP

2007 3/101

2 RADA MIEJSKA INFORMUJE
Przewodniczący 
Rady mgr Ryszard 
Wrona

Działalność tuchowskiej OSP

5 WIEŚCI KULTURALNE
– Kalendarium Andrzej Jagoda Pokazy strażackie podczas

„Majówki Dla Matki”

7 WIEŚCI KULTURALNE
– Kalendarium Andrzej Jagoda CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM 

czytał druh Jacek Oleksowicz

12 Majówka Tuchowska
dla Matki Grażyna Gut Pokazy strażackie podczas 

„Majówki Dla Matki”

2007 5/103 23 Melaniusze po raz drugi
Pan Aleksander Kowalik, autor bro-
szury „Ochotnicza Straż Pożarna             
w Tuchowie 1883 – 2003”

2008 3/106
7 WIEŚCI KULTURALNE

– Kalendarium Andrzej Jagoda Pokazy strażackie

14 Pokolenia mają 30 lat Z. Krzemińska Uroczystości w tuchowskiej 
remizie
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Co w Tuchowskich Wieściach zapisano o jednostce OSP i ZG OSP w Tuchowie

2008 5/108 16 Historia tuchowskiego rze-
miosła Tomasz Wantuch Wzmianka o Ogniowej Straży 

Pożarnej

2009 1/109 3 RADA MIEJSKA INFORMUJE

Przewodniczący 
Rady Miejskiej 
mgr Ryszard 
Wrona

Ustalenie ekwiwalentu
dla strażaków

2009 2/110 2 RADA MIEJSKA INFORMUJE

Przewodniczący 
Rady Miejskiej
mgr Ryszard 
Wrona

Uczestnictwo komendanta
gminnego OSP Tuchów

2009 3/111
7,8 WIEŚCI KULTURALNE

- Kalendarium A. Jagoda Pokazy strażackie podczas 
„Majówki Dla Matki”

12 Tuchowska Majówka Dla 
Matki 2009 Grażyna Gut Pokazy strażackie podczas 

„Majówki Dla Matki”

2009 4/112
20 Popłynąć pod prąd rzeki 

czasu… Józef Kozioł Wzmianka o OSP Tuchów

30 Z życia TMT Stanisława Burza Podziękowanie za wypożyczenie 
termosów

2010 1/114 2 RADA MIEJSKA INFORMUJE

Przewodniczący 
Rady Miejskiej 
mgr Ryszard 
Wrona

Podziękowanie straży pożarnej za 
niesienie pomocy

2010 2/115 24 Drogi i najlepszy Kolego 
Benedykcie

Odczytanie listu przez
Andrzeja Siwaka

2010 4/117

9
Sympozjum naukowe
z okazji 670 rocznicy lokacji 
miasta Tuchowa

Aleksander
Kowalik Książki wydane przez tuchowian

2 0 -
21

Rodzina Foltyńskich herbu 
Brochwicz
- aptekarze i działacze spo-
łeczni w Tuchowie i na ziemi 
tarnowskiej

dr Tomasz Dudek Rola Foltyńskich w OSP Tuchów

30 Z życia TMT Stanisława Burza Podziękowanie dla OSP Tuchów za 
wypożyczenie termosów

2011 1/119 18 Tuchów w okresie wielkiej 
wojny dr  Tomasz Dudek OSP Tuchów podczas wojny

2011 2/120
3 RADA MIEJSKA INFORMUJE

Przewodniczący 
Rady Miejskiej 
mgr Ryszard 
Wrona

Sprawozdanie z działalności OSP 
w gminie

42 XV Tuchowska Majówka Dla 
Matki

Zaproszenie na pokazy strażackie 
podczas „Majówki Dla Matki”
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2011 3/121

2 WIEŚCI KULTURALNE
- Kalendarium Andrzeja Jagoda Pokazy strażackie podczas 

„Majówki Dla Matki”

3 WIEŚCI KULTURALNE
- Kalendarium Andrzeja Jagoda

Niedziela z kogutkiem,
pokazy strażackie podczas 
„Majówki Dla Matki”

3 WIEŚCI KULTURALNE
- Kalendarium Andrzeja Jagoda CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM, 

czytał druh Łukasz Giemza

6 XV Tuchowska Majówka
Dla Matki Grażyna Gut Pokazy strażackie podczas 

„Majówki Dla Matki”

11 Jubileusz 25-lecia kapłań-
stwa ks. Zbigniewa Pietruszki T.S. Podziękowanie dla OSP za duży 

wkład w przygotowaniu jubileuszu

2011 4/122
5 WIEŚCI KULTURALNE

- Kalendarium Andrzeja Jagoda Prezentacja sprzętu OSP Tuchów

38 Podziękowanie Tomasz Wantuch Podziękowanie dla OSP Tuchów
za wypożyczenie termosów

2012 2/125
7 WIEŚCI KULTURALNE

- Kalendarium Andrzej Jagoda Gminne obchody Dnia Strażaka

9 WIEŚCI KULTURALNE
- Kalendarium Andrzej Jagoda Pokazy strażackie podczas 

„Majówki Dla Matki”

2012 3/126 5 Jak powstało Towarzystwo 
Miłośników Tuchowa?

Aleksander
Kowalik

Wzmianka o broszurze autorstwa 
A. Kowalika

2012 4/127

2 Rada Miejska informuje

Przewodniczący 
Rady Miejskiej 
mgr Ryszard 
Wrona

Działalność gminnych OSP

7 WIEŚCI KULTURALNE
- Kalendarium

Pokazy strażackie na
Sanktuaryjnym Festynie Rodzin-
nym

9 XVI Tuchowska Majówka
Dla Matki Grażyna Gut Pokazy strażackie podczas 

„Majówki Dla Matki”

10 I Sanktuaryjny Festyn
rodzinny R.G. Pokazy strażackie podczas „Sank-

tuaryjnego Festynu Rodzinnego”

2012 6/129
19 Jan Florkowski- dyrektor LO 

Tuchów
Aleksander
Kowalik

Szkoła powszechna mieszcząca 
się w ratuszu i świetlicy OSP

24 Podziękowanie Eleonora
Majchrowicz

Pomoc w odnowieniu spalonego 
dachu

2013 1/130

3 WIEŚCI KULTURALNE
– Kalendarium Andrzej Jagoda Przyznanie Melaniusza dla OSP 

Tuchów

11 Melaniusze 2012 Przyznanie Melaniusza dla OSP 
Tuchów

13 Jubileusz 130-lecia OSP
w Tuchowie

Aleksander
Kowalik

Zasługi, wyróżnienia, podziękowa-
nia dla strażaków OSP Tuchów 

2013 2/131 21 Jubileusz 130-lecia OSP
w Tuchowie c.d Agnieszka Wąs Zasługi, wyróżnienia, podziękowa-

nia dla strażaków OSP Tuchów

Opracowali: Erik Drabik, Konrad Hadas, Tomasz Nawrocki, 
Agnieszka Wąs, Dominik Wąs, Mateusz Wąs, Michał Wójcik
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Fotokronika

Wprowadzenie

Fotokronika została pomyślana jako zbiór zdjęć będących w archiwum 
Jednostki OSP Tuchów oraz uzyskanych od osób opisywanych w poszcze-
gólnych rozdziałach książki 130 rocznica OSP w  Tuchowie,  Monografia –
wydanie jubileuszowe.  Zamieszczone zdjęcia pochodzą ze zbiorów rodzin-
nych. Prezentują sytuacje zdarzające się w codziennym życiu, w których brali 
udział ww., a więc: spotkania rocznicowe, uroczystości państwowe, codzien-
ne zajęcia zawodowe, życie towarzyskie, turystykę, udział w szkoleniach i do-
skonaleniach zawodowych itp. Zdjęcia nie są więc specjalnie pozowane ale 
prezentują naturalne zachowania i przybliżają opisywane postacie. Są frag-
mentami rodzinnych zasobów archiwalnych. Wszyscy mieli zagwarantowa-
ne jednakowe warunki prezentacji swoich pamiątek. Ustalono, że chętni do 
uczestniczenia w fotokronice dostarczą najlepsze zdjęcia, którymi dysponują 
teraz i z przeszłości a redakcja  pracy dokona wyboru pod względem ich tre-
ści, wartości technicznej i historycznej. 

  Zdjęcia miały być podpisane przez ich właścicieli. Okazało się, że 
niektórym współpracownikom trudno było zebrać minimalną ilość zdjęć, 
trudności wystąpiły też przy podpisywaniu ich. Pod względem ilości przeka-
zanych zdjęć są bardzo duże różnice, jedni przekazali ich bardzo dużo, inni 
po kilka. Przekazane zdjęcia są różnej wartości artystycznej, historycznej 
i technicznej.  Ale dzięki przychylności ich właścicieli mogła powstać ta część 
pracy, która jest korzystnym, wizualnym uzupełnieniem historii regionalnej. 

      Aleksander Kowalik 
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Remiza

Lokalizacja remizy

Remiza przy obecnej ulicy Jana Pawła II (dawniej ulica Dworska i 1 Maja) 

Fo
t. 

Ja
ku

b 
Ka

cz
m

ar
sk

i
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Fotokronika

1968 r. – oddanie nowej remizy

1978 r. – remiza – garaże
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Remiza

1996 r. – remont dachu nad garażami

2005 r. – termomodernizacja Domu Strażaka
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Fotokronika

Sierpień 2007 r. – remiza i Dom Strażaka

Maj 2009 r. – remiza i samochody w podziale bojowym OSP Tuchów
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Remiza

2010 r. – rozbudowa remizy

2010 r. – rozbudowa remizy – układanie asfaltu przed garażami
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Fotokronika

1999 r. – remont dużej sali – od lewej: Zbigniew Jamka, Sebastian Bakuliński

2011 r. – remont dużej sali – od lewej: Włodzimierz Wąs, Piotr Hadas 
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2000 r. – remont kanalizacji, od lewej: Grzegorz Wąs, Wacław Piórkowski, Łukasz Wąs,  
Tomasz Bakuliński

2001 r. – układanie kostki przy Domu Strażaka, od lewej: Bogdan Łądkiewicz,  
Agnieszka Wąs, Mateusz Wąs, Adam Maniak
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Fotokronika

Na zdjęciu m.in. Jerzy Odroniec, Tomasz Rogoziński

1976 r. – ćwiczenia
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Z życia OSP

Na zdjęciu m.in. Stanisław Bajorek, Wojciech Gąsior

27.02.1998 r. – przygotowania do Walnego Zebrania – jak zawsze niezawodne druhny  
– od lewej: Bogusława Boratyńska, Małgorzata Bakulińska, Maria Mikrut
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Fotokronika

26.06.2011 r. – zwycięzcy gminnych zawodów sportowo-pożarniczych – Łowczów, 
drużyna seniorów męska, drużyna MDP mieszana

29.05.2011 r. – zbiórka krwi w ramach „Niedzieli z kogutkiem” – druhna Monika Sandecka
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Z życia OSP

31.05.1998 r. – Gminne obchody Dnia Strażaka. Na zdjęciu m.in. Zbigniew Jamka, Wacław Piórkowski, 
Tadeusz Bakuliński, Włodzimierz Wąs, Maciej Boratyński, Andrzej Siwak, Jacek Oleksowicz, 

Stefan Gąsior, Sebastian Bakuliński

Na zdjęciu m.in. Stefan Kras, Tadeusz Bakuliński, Franciszek Stańczyk, Andrzej Siwak, Roman Płachno
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4.05.2012 r. – Dzień Strażaka – złożenie kwiatów przy figurze św. Floriana (w poczcie sztandarowym 
od lewej: Grzegorz Wąs, Dariusz Janas, Piotr Ryndak)

Od lewej: Piotr Wójcik, Andrzej Siwak, Tadeusz Bakuliński, Tadeusz Drabik, Adam Maniak, 
Roman Płachno, na dole Piotr Niemiec
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Z życia OSP

4.05.2011 r. – Dzień Strażaka – powrót z uroczystej mszy świętej, prowadzący: Grzegorz Wąs, 
poczet sztandarowy: Piotr Ryndak, Dariusz Janas, Piotr Hadas

4.05.1998 r. – Dzień Strażaka – w górnym rzędzie od lewej: Adam Maniak, Paweł Piątek, Jan Piątek, 
Stefan Gąsior, Andrzej Siwak, Grzegorz Wąs, Włodzimierz Wąs;  

w dolnym rzędzie od lewej: Tadeusz Bakuliński, Łukasz Kras, Sebastian Bakuliński, Tadeusz Drabik
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Fotokronika

3.05.1999 r. – spotkanie integracyjne „Dzień Strażaka”

2003 r. – w samochodzie od lewej: Sebastian Bakuliński, Tomasz Bakuliński, Jacek Oleksowicz,  
Grzegorz Wąs 
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Z życia OSP

13.08.2005 r. – uroczystość poświęcenia i przekazania samochodu STAR 266  
– (przemawia dh Andrzej Siwak)

25.05.2009 r. – poświęcenie i przekazanie samochodu Ford Transit  
– obok samochodu: Grzegorz Wąs, Łukasz Wąs 
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Fotokronika

25.05.2002 r. – wizyta Komendanta Głównego PSP gen. Zbigniewa Meresa, 
obok bryg. Andrzej Mróz – Komendant Miejski PSP w Tarnowie, Mariusz Ryś – Burmistrz Tuchowa

30.01.2013 r. – Melaniusz „za zasługi dla miasta i gminy Tuchów” – od lewej: Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tuchowie – Ryszard Wrona, Naczelnik OSP Tuchów: Grzegorz Wąs, Prezes OSP Tuchów – 

Łukasz Giemza, Burmistrz Tuchowa – Mariusz Ryś
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Z życia OSP

2006 r. – brama weselna dla druha Sebastiana Bakulińskiego,  
od lewej: Sławomir Gut, Mariusz Janusz, Łukasz Giemza

16.04.2001 r. – po powrocie z akcji w Wielkanocny Poniedziałek – Śmigus Dungus,  
Maciej Boratyński, Sebastian Bakuliński– z wiaderkiem



— 274 — 

Fotokronika

Na zdjęciu m.in. Janina Broda, Piotr Wojciechowski, Józef Skała

Na zdjęciu m.in. Janusz Szarama, Józef Piątek, Ryszard Polak



— 275 — 

Zebrania

Zarząd Gminny, Prezydium (na zdjęciu m.in. Józef Piątek, Czesław Dudek,  
Lucjan Cetnarowski, Tadeusz Wantuch)

Walne Zebranie (po 1989 r.) – od lewej: Jan Blicharz, Julian Schabowski, Andrzej Siwak, Marian Kras, 
Andrzej Słowik



— 276 — 

Fotokronika

7.02.2009 r. – Walne Zebranie – od lewej: Wiesław Woda, Kazimierz Kurczab, Andrzej Siwak, 
Ryszard Wrona, Andrzej Witek, Mieczysław Kras, Krzysztof Kurcz

2003 r. – Walne Zebranie



— 277 — 

Zebrania

2003 r. – Walne Zebranie

2012 r. – Walne Zebranie – od lewej: Andrzej Witek, Tomasz Bień, Mieczysław Kras,  
Łukasz Giemza, Tadeusz Sitko, Mariusz Ryś, Ryszard Wrona



— 278 — 

Fotokronika

Od lewej: Włodzimierz Wąs, Stanisław Bajorek, Paweł Odroniec, Stefan Gąsior, Bogdan Stec,  
Andrzej Brzegowski, Wojciech Gąsior, Roman Płachno

15.02.1997 r. – wycieczka MDP do Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie



— 279 — 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

20.11.2011 r. – ślubowanie i pasowanie członków MDP

20.11.2011 r. – ślubowanie i pasowanie członków MDP



— 280 — 

Fotokronika

25.11.2006 r. – wycieczka do Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie, JRG 1 i JRG 2

24.06.2011 r. – przekazanie przez Burmistrza Tuchowa umundurowania dla MDP



— 281 — 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

26.06.2011 r. – Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Łowczów

2012 r. – prace gospodarcze MDP



— 282 — 

Fotokronika

Od lewej: Włodzimierz Wąs, Marek Wąs, Franciszek Stańczyk, Stefan Gąsior, Tadeusz Drabik, 
Władysław Boratyński, Stefan Suchan

1978 r. – zawody Rejonowe – Ostrów (górny rząd od lewej: Józef Piątek, Stefan Suchan,  
Stanisław Świderski, Stanisław Knapik, Tadeusz Dybel, Marek Wąs, Włodzimierz Wąs; 
dolny rząd od lewej: Adam Maniak, Adam Gucwa, Tadeusz Rzepecki, Tadeusz Drabik, 

Franciszek Stańczyk)



— 283 — 

Grupowe

Od lewej: Tadeusz Drabik, Adam Maniak, Stanisław Nicpoń, Władysław Boratyński, Sebastian Walz, 
Stefan Gąsior, Roman Płachno

Od lewej: Marek Wąs, Andrzej Siwak, Tadeusz Bakuliński, Bogdan Kras, Sebastian Bakuliński, 
Adam Maniak, Franciszek Stańczyk, Roman Płachno, Zbigniew Dunaj, Włodzimierz Wąs



— 284 — 

Fotokronika

24.10.2008 r. – przed ćwiczeniami w Ołpinach – od lewej: Grzegorz Wąs, Jacek Różycki, 
Łukasz Giemza, Łukasz Wąs, Łukasz Tabiś, Maciej Boratyński

26.06.2011 r. – Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Łowczów – seniorzy i MDP mieszana



— 285 — 

Grupowe

4.05.2011 r. – Dzień Strażaka – prowadzący: Grzegorz Wąs,  
poczet sztandarowy: Piotr Hadas, Dariusz Janas, Piotr Ryndak

25.05.2011 r. – ćwiczenia z ratownictwa technicznego – Tuchów, ul. Widok,
górny rząd od lewej: Mirosław Banaś, Łukasz Tabiś, Michał Sosnowski, Wojciech Gąsior, 

Andrzej Moździerz; w dolnym rzędzie od lewej: Dariusz Janas, Maciej Boratyński, Grzegorz Wąs, 
Jacek Różycki, Łukasz Giemza



— 286 — 

Fotokronika

5.09.1976 r.

5.09.1796 r. – na zdjęciu m.in. Wiesław Trzeciak, Andrzej Gut, Stefan Suchan, Stefan Gąsior



— 287 — 

Jubileusz 100-lecia

5.09.1976 r.

5.09.1976 r. 



— 288 — 

Fotokronika

12.09.1993 r. – poczet sztandarowy od lewej: Zbigniew Dunaj, Stefan Gąsior, Stanisław Świderski

12.09.1993 r.



— 289 — 

Jubileusz 110-lecia

12.09.1993 r. – pokazy MDP



— 290 — 

Fotokronika

14.09.2003 r. – raport składa dh Piotr Wójcik, raport odbiera Minister MSWiA Krzysztof Janik

14.09.2003 r. – od lewej: Zbigniew Dunaj, Wiesław Woda, Minister MSWiA Krzysztof Janik, 
Marian Kras, Maria Kowalska



— 291 — 

Jubileusz 120-lecia

14.09.2003 r. – prowadzący dh Piotr Wójcik

14.09.2003 r. 



— 292 — 

Fotokronika

1.07.2009 r. – pielgrzymka strażaków na rozpoczęcie Wielkiego Odpustu,  
przeglądu pododdziałów dokonuje bryg. Andrzej Mróz

1.07.2009 r. – pielgrzymka strażaków na rozpoczęcie Wielkiego Odpustu
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— 293 — 

Pielgrzymka strażaków na rozpoczęcie Wielkiego Odpustu Tuchowskiego

1.07.2011 r.

30.06.2012 r.
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Fotokronika�

1.09.2010 r. – msza święta w rocznicę wybuchu II wojny światowej, 
od lewej: Stanisław Knapik, Dariusz Janas, Zbigniew Dunaj, Andrzej Siwak

17.04.2010 r. – msza żałobna na tuchowskim rynku po katastrofie samolotu 
 prezydenckiego pod Smoleńskiem
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— 295 — 

Uroczystości patriotyczne i religijne

2002 r. – w drodze na zmianę warty przy Grobie Pańskim – rozprowadzający: Piotr Wójcik

2002 r. – zmiana warty przy Grobie Pańskim w kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Apostoła,
od lewej: Sebastian Bakuliński, Zbigniew Brodło, Grzegorz Wąs, Piotr Hadas, 

rozprowadzający: Tadeusz Drabik



— 296 — 

Fotokronika�

23.04.2000 r. – procesja rezurekcyjna

20.04.2003 r. – procesja rezurekcyjna



— 297 — 

Uroczystości patriotyczne i religijne

14.10.2000 r. – peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, 
od lewej: Stanisław Knapik, Andrzej Siwak, Bogusław Ryndak 

04.06.2011 r. – msza święta na Placu Koronacyjnym przy ulicy Piotrowskiego w Tuchowie   
w pierwszą rocznicę powodzi, prowadzący: Łukasz Giemza, 

poczet sztandarowy: Grzegorz Wąs, Dariusz Janas, Piotr Hadas
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— 298 — 

Fotokronika

31.05.2012 r. – Maraton Głośnego Czytania w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”  
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tuchowie (dh Łukasz Giemza)

13.05.2011 r. – spotkanie z dziećmi w przedszkolu prowadzonym przez siostry Józefitki  
w Tuchowie (dh Łukasz Giemza)
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— 299 — 

Działalność prewencyjna i edukacyjna

13.05.2011 r. – spotkanie z dziećmi w przedszkolu prowadzonym przez siostry Józefitki  
w Tuchowie (dh Łukasz Giemza)

13.05.2011 r. – spotkanie z dziećmi w przedszkolu prowadzonym przez siostry Józefitki  
w Tuchowie (dh Łukasz Giemza)



— 300 — 

Fotokronika

18.05.2007 r. – powiatowe ćwiczenia z ratownictwa przeciwpowodziowego – Ciężkowice

2007 r. – ćwiczenia z wykorzystaniem drabiny mechanicznej SD-30 – Jodłówka Tuchowska
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Ćwiczenia i działalność ratownicza

16.06.2012 r. – ćwiczenia przeciwpowodziowe – Tuchów

16.06.2012 r. – ćwiczenia przeciwpowodziowe – Tuchów



— 302 — 

Fotokronika

10.09.2011 r. – pokazy i ćwiczenia w ramach akcji „Szybcy i bezpieczni” na tuchowskim rynku

29.05.2011 r. – pokazy i ćwiczenia w ramach „Niedzieli z kogutkiem” na tuchowskim rynku



— 303 — 

Ćwiczenia i działalność ratownicza

22.05.2011 r. – pokazy i ćwiczenia w ramach „ XV Majówki Dla Matki” – Tuchów

Czerwiec 2005 r. – Pokazy i ćwiczenia z okazji Dnia Dziecka – Tuchów 
(od lewej: Adam Wąs, Jacek Różycki, Tomasz Bakuliński, Łukasz Wąs)



— 304 — 

Fotokronika

12.08.2012 r. – ćwiczenia i pokazy w ramach pierwszego „Festynu Rodzinnego” – Tuchów  
(na pierwszym planie: dh. Monika Sandecka, dh Jacek Różycki)

Ćwiczenia w klasztorze oo. Redemptorystów



— 305 — 

Ćwiczenia i działalność ratownicza

25.05.2011 r. – ćwiczenia z ratownictwa technicznego – Tuchów

30.04.2009 r. – ponadgminne ćwiczenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – Tuchów 
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Fotokronika

17.03.2012 r. – Gminne ćwiczenia z obsługi 
pilarek łańcuchowych z wykorzystaniem SD-30 

– Tuchów

26.06.2011 r. – start męskiej drużyny seniorów w ramach Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych 
– Łowczów



— 307 — 

Ćwiczenia i działalność ratownicza

3.09.2008 r. – pożar transformatora – Radlna (na zdjęciu dh Łukasz Gut)

29.09.2008 r. – pożar stolarni – Skrzyszów



— 308 — 

Fotokronika

29.09.2008 r. – pożar stolarni – Skrzyszów

23.04.2009 r. – pożar budynku gospodarczego – Tuchów, ul. Wróblewskiego  
(na pierwszym planie: Sławomir Gut, Łukasz Giemza)
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Ćwiczenia i działalność ratownicza

30.05.2009 r. – pożar budynku gospodarczego od uderzenia pioruna  – Jodłówka Tuchowska

28.08.2009 r. – pożar na poddaszu w budynku 
mieszkalnym – Kielanowice

Usuwanie gniazda szerszeni  
– Tuchów, ul. Owocowa
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— 310 — 

Fotokronika

29.09.2009 r. – pożar stolarni – Tuchów, ul. Sobieskiego

18.03.2010 r. – pożar budynku gospodarczego – Tuchów, ul. Długa
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Ćwiczenia i działalność ratownicza

12.07.2011 r. – pożar budynku gospodarczego – Tuchów, ul. Leśna

28.09.2011 r. – pożar samochodu ciężarowego – Tuchów, ul. Kolejowa



— 312 — 

Fotokronika

8.08.2012 r. – pożar ścierniska – Buchcice (od lewej: Łukasz Gut, Wojciech Gąsior)

4.11.2012 r. – pożar budynku mieszkalnego – Tuchów, ul. Rozwadowskich
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Ćwiczenia i działalność ratownicza

Czerwiec 2010 r. – akcja powodziowa – Tuchów, ul. Piotrowskiego
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— 314 — 

Fotokronika

Czerwiec 2010 r. – akcja powodziowa – Tuchów, ul. Daszyńskiego

Poszukiwania zaginionej kobiety – Lubaszowa – Tuchów
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— 315 — 

Ćwiczenia i działalność ratownicza

24.08.2012 r. – wypadek drogowy, Dąbrówka Tuchowska, droga wojewódzka nr 977

12.12.2012 r. – wypadek drogowy, Siedliska, droga wojewódzka nr 977
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Fotokronika
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Fotokronika
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Fotokronika
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Fotokronika
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Fotokronika
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Fotokronika

Ćwiczenia przygotowawcze przed nadchodząca wojną 1938/1939

Patrol strażacki z okresu wojennego
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Historyczne

Przed kościołem św. Jakuba Ap. w Tuchowie, rezurekcja  
(na zdjęciu m.in. Stanisław Wąs, Stefan Gąsior, Alojzy Płachno, Jan Starostka)

1.05.1949 r.  
(od lewej: J. Kowalski, Fr. Gąsior, 

E. Karpiel, F. Pruchniak, S. Gąsior, 
K. Dziadek) 



— 328 — 

Fotokronika

1.05.1950 r. – Jan Dudek, Janina Włodek, Irena Prorok, Stefania Broda, H. Wrona 

1.05.1950 r. – na zdjęciu 
m.in. Janina Włodek,  

Irena Prorok



— 329 — 

Historyczne

1954 r. – na zdjęciu m.in. Franciszek Gąsior

1954 r. – Franciszek Gąsior, 
Stefan Gąsior



— 330 — 

Fotokronika

Strażackie święto na tuchowskim rynku

9.09.1958 r. – pogrzeb Jana Dudka (Władysław Smołucha, R. Pietruszka, J. Suchan, M. Solarz, 
Franciszek Gąsior, Stefan Gąsior, K. Maciaszek, Edward Wojtas, Józef Piątek, Kazimierz Dudek, 

Andrzej Król, Alojzy Płachno, J. Wiśniewski,  Jacek Król, Jan Dziadek, Piotr Swoboda)



— 331 — 

Historyczne

1959 r. – oddanie zbiornika przeciwpożarowego 
na Wołowej (m.in. Stefan Gąsior, Ignacy Hudyka, 

Jan Eilmes) 

1959 r. – zdjęcie TOS (m.in. Jan Dziadek, Władysław Smołucha, Eugeniusz Karpiel, Zbigniew Waltz, 
Alojzy Płachno)



— 332 — 

Fotokronika

1969 r. – po rezurekcji  
(Stanisław Nicpoń, Jacek Król)

Kazimierz Dudek, Jan Dziadek, 
Eugeniusz Karpiel

Lata 60. – po rezurekcji (m.in. Stefan Gąsior, Władysław Smołucha, Zbigniew Waltz, Alojzy Płachno)
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Historyczne

22.05.1972 r. – pogrzeb Piotra Swobody 
(prowadzący: Stefan Gąsior, sztandarowy – Władysław Smołucha) 

22.05.1972 r. – po powrocie z pogrzebu Piotra Swobody (m.in. Roman Płachno, Jan Starostka, 
Stefan Gąsior, Alojzy Płachno, Władysław Smołucha, Andrzej Gut, Józef Skała, Krzysztof Giemza, 

Eugeniusz Karpiel)



— 334 — 

Fotokronika

Zbiórka na ćwiczenia – lata 80 (na zdjęciu m.in. 
Tadeusz Bakuliński,  Stanisław Gut) 

16.04.1980 r. – ćwiczenia w SKR Siedliska (od lewej: Włodzimierz Wąs, prezes – Józef Piątek,  
Stefan Gąsior, Stanisław Nicpoń, Bogusław Ryndak)



— 335 — 

Historyczne

Dni ochrony przeciwpożarowej, w tle Star 25 z działkiem tzw. „babcia” (na zdjęciu m.in. M. Giza, 
Włodzimierz Wąs, Tadeusz Drabik, K. Zieliński, Stanisław Knapik,  Franciszek Stańczyk)

1982 r. – capstrzyk (prowadzący: dh Marek Wąs)
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Fotokronika

1982 r. – capstrzyk

1982 r. – capstrzyk
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Historyczne

Raport odbiera prezes Józef Piątek

1980 r. – powrót po rezurekcji
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Fotokronika

23.02.1980 r. – po głosowaniu

23.02.1980 r. – po głosowaniu.



— 339 — 

Historyczne

23.02.1980 r. – po głosowaniu (w szoferce Włodzimierz Wąs, od lewej: Stefan Gąsior, Antoni Czekaj, 
Tadeusz Drabik, Franciszek Stańczyk, Maria Gąsior, Stefan Suchan, Stanisław Gut, Stanisław Nicpoń, 

R. Dela)

1976 r. – uroczyste obchody 100-lecia OSP Tuchów  
(na fotografii uroczyste przyjęcie drużyny młodzieżowej)
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16.04.1980 r. – ćwiczenia w SKR Siedliska  
(Stanisław Nicpoń, Antoni Czekaj, Stefan Gąsior, Bogusław Ryndak, Kazimierz Gąsior)

Czerwiec 1984 r. – pogrzeb prezesa Józefa Piątka



— 341 — 

Dyplomy i wyróżnienia

Dyplomy i wyróżnienia jednostki OSP Tuchów



— 342 — 
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Nadanie Medalu Honorowego im. Bolesława Chomicza dla Jednostki OSP w Tuchowie, 
Warszawa 2003

Podobny medal jednostka OSP w Tuchowie otrzymała też z okazji obchodów 670-lecia Tuchowa
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Wyróżnienie statuetką „Melaniusz”, Tuchów 2013 r.
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Dyplomy z zawodów sportowo-pożarniczych
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Fotokronika
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Dyplomy i wyróżnienia
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Udział w konkursach
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Fotokronika

Specjalne uprawnienia

Uprawnienia do swobodnego poruszania się w dzień i w nocy niezależnie od godziny policyjnej



— 351 — 

Dyplomy i wyróżnienia

Świadectwa wyszkoleń
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