
Szanowni goście, druhny i druhowie. 
Drodzy mieszkańcy Wójciny 

Jubileusz 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wójcinie jest najbardziej sprzyjającą 
okazją do podsumowania dotychczasowej działalności. Cofnijmy się zatem wstecz, aby 
uzmysłowić sobie poświęcenie i ofiarność naszych poprzedników w społecznej służbie, w 
walce z żywiołem dla dobra naszych sąsiadów i całej wójcińskiej społeczności. 
Wspominamy tę działalność dlatego, by oddać hołd wszystkim druhom, którzy 
niedoczekali tej pięknej uroczystości, a którzy złożyli ogromne zasługi w rozwój naszej 
jednostki. Będziemy z efektów waszej bezinteresowej, pełnej wyrzeczeń pracy czerpać 
przykład i siłę do zadań jakie prezd nami postawi los. 
Szczególnie chcę wspomnieć zmarłego długoletniego naczelnika i dobrego ducha 
jednostki Mieczysława Święcha. A także naszych druhów poprzedników: 
Stefana Woźniaka, Franciszka Strzyża, Józefa Święcha, Wojciecha Kościenia, Stanisława 
Korbasia, Franciszka Kozioła, Władysława Surdela, Józefa Dyjaka, Mieczysława 
Witaszka, Józefa Urbana, Henryka Kułage, Stefana Ciomborowskiego, Stanisława 
Urbana i Piotra Ząbra. 

Dla Upamiętnienia dokonań naszych poprzedników i ich samych proszę o powstanie i 
uczczenie ich minutą ciszy.  

Ochotnicza Straż Pożarna w Wójcinie powstała w trudnym dla państwa polskiego okresie. 
Po ponad 123 latach zaborów i okupacji Polska odzyskała niepodległość. Ciężkie to były 
czasy: gospodarka w ruinie, ubóstwo, analfabetyzm. Lecz byliśmy wolni, byliśmy w 
końcu gospodarzami we własnym domu. Z tej radości i entuzjazmu zrodziła się istniejąca 
po dziś dzień Ochotnicza Straż Pożarna. Od początku swojej działalności miała za 
zadanie nieść pomoc potrzebującym i dlatego cieszyła się szacunkiem i uznaniem, a 
przynależność do niej traktowano jako zaszczyt i wyróżnienie. Pamiątką po tych czasach 
jest pompa strażacka. 
II Wojna Światowa przerwała działalność naszej organizacji, a i po wojnie napotykano 
różne przeszkody. Dopiero w latach 60-tych nastąpiła duża zmiana. Dzięki wysiłkom 
ówczesnego prezesa Wojciecha Kościenia i sołtysa Józefa Święcha w 1968r. oddano do 
użytku nowoczesny, jak na tamte czasy Dom Ludowy z remizą OSP, która zastąpiła stary, 
drewniany budynek w którym odbywały się zbiórki. 
W ciągu następnych lat jednostka była ciągle modernizowana. W 1991r. nastąpiło 
uroczyste nadanie sztandaru naszej Straży, a w 2002 roku odznaczono OSP w Wójcinie 
złotym medalem "za zasługi dla pożarnictwa" 
W 2008r. mocno już zdezelowaną Nysę zastąpił Ford Transit, który choć już bardzo 
wysłużony służy nam do dziś. 



Nasza jednostka brała udział w zabezpieczaniu kolejnych pielgrzymek papieskich, oraz 
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Uczestniczymy w świętach państwowych i 
kościelnych. OSP Wójcina zajmowała także wysokie miejsca w zawodach pożarniczych. 
Jednak nie tylko zawody i reprezentacja była naszym udziałem. Na swoim koncie mamy 
wiele wyjazdów jak na przykład ostatni pożar lasu w Delastowicach. Sporo pracy 
kosztowała powódź w 1997, 2001,2013 braliśmy udział w umacnianiu wałów w 
Kupieninie, Mędrzechowie, Odmęcie, Woli Mędrzechowskiej, ale także w Słupcu, 
Maniowie i Zabrniu. Staramy się być zawsze tam gdzie jesteśmy potrzebni. 

Podsumowując 100 lecie Ochotniczej Straży Pożarnej, tak jak nasi poprzednicy chcemy 
być ważnym czynnikiem do tworzenie wokół niej pozytywnego klimatu, który zaowocuje 
tym, że społeczeństwo, Władze strażackie, a także samorządowe z Panem Starostą i 
Panem Wójtem na czele będą nadal wspierać wszechstronnie jej działalność. W imieniu 
OSP i swoim własnym chciałbym serdecznie podziękować wszystkim sponsorom i 
ludziom dobrej woli, a których nie sposób wymienić z nazwiska, a którzy pomagają 
naszej jednostce w jakikolwiek sposób: Poprzez przekazanie dotacji, 1% podatku, czy 
zakup kalendarzy. 
Także i tym, którzy bezinteresownie pomogli w organizacji dzisiejszej uroczystości.  

Z okazji 100lecia Ochotniczej Straży Pożarnej chcę złożyć wszystkim druhom i druhnom 
serdeczne życzenia, wszelkiej pomyślności, sił i zdrowia do dalszej pracy i działalności 
społecznej w Straży Pożarnej. 
 
Dziękuje Bardzo. 
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