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LAT 100SP – odkryj je… 

 

To są stare opowieści 

Wiele prawdy się w nich mieści. 

Ile? -  to oceńcie sami. 

Dziś historię przybliżamy. 

Sto lat temu… 

Tu - na tej wiązowskiej ziemi, 

Dymem, ogniem wyniszczeni, 

Jej mieszkańcy się zebrali. 

Długi czas debatowali… 

 

- Mamy dosyć bezradności! 

- Niech w Wiązownie nam zagości. 

Straż ogniowa! 

Która zawsze jest gotowa: 

Służyć ludziom swą  pomocą  

We dnie, a czasami nawet nocą. 

 

Kiedy błyśnie błyskawica, 

 Drży już cała okolica. 

 Kiedy palą się ogniska, 

Śmierć w pożarze bardzo bliska! 

- Dość już mamy  życia w strachu!  

 

Tu potrzeba by dzielnego, 

  mężnego - zastępu ogniowego! 



Spośród nas wybierzmy silnych, 

I odważnych, nieomylnych. 

 

- Jam jest taki! – rzekł Jan Kos 

Ze mną wam nie spadnie włos! 

- Ja zarządzać dobrze umiem. 

Ludzi we wsi też rozumiem 

 

Tutaj przyda się Sierpiński  

Tak jak trybik w kole młyńskim!. 

- Na skarbnika mnie wybierzcie! 

Janek Wronka – mówi wreszcie. 

- Ja się zajmę zaś remizą! 

Niech to wokół wszyscy widzą, 

Że Dąbała Józef wie, 

Gdzie strażacki sprzęt jest – gdzie? 

 

- Jeszcze nie ma nasz Józefie. 

Jeszcze jest na półce w sklepie! 

Jeszcze wszystko u kowali… 

 

Lecz się ludzie poskładali. 

I już wkrótce z loteryi 

Sprzęt przepiękny zakupili. 

 

Wszystko to się wtedy działo, 

Kiedy z Polski nie ostało, 

nawet skrawka wolnej ziemi, 

bo zaborcy nią władali 

swoje prawa dyktowali. 

. 



Gdy  wolność do Wiązowny zawitała 

 Straż w potrzebach pomagała. 

 

Za zasługi i uznania  

Trudy wielkie i zmagania. 

Ludność sztandar dała im, 

A orkiestra grała hymn… 

 

Druh kapelmistrz Marcinkiewicz, 

Dyrygował tej gawiedzi, 

Która pięknie marsze grała 

Wszystkich wokół tym wzruszała. 

 

Jednak przyszła wojna nowa. 

Pełna zniszczeń i światowa! 

Wiele zła się w koło działo, 

Wiele istnień żyć przestało. 

Wróg otaczał z każdej strony, 

Hitler rządził nieproszony. 

 

Choć okupant teren zajął  

Wdarł się tutaj całą zgrają. 

Niemcy o strażaków dbali, 

Bo się ognia mocno bali. 

 

Gdy już wojna się kończyła 

Straszna rzecz się wydarzyła: 

Sowieci…. 

Gdzieś z powietrza nadlecieli, 

I Wiązownę zniszczyć chcieli. 

Chwile były to straszliwe, 



Pełne cierpień – przeraźliwe. 

Pan komendant OSP, 

Także stracił życie swe. 

Wśród nalotów, huku bomb, 

Straszną śmiercią zginął on. 

Bomba życie mu przerwała, 

Żona z córką nie ostała, 

Bo się dymem podusiły, 

Takie straszne czasy były! 

Wojna nic nie oszczędziła, 

I remiza sprzęt straciła. 

Lecz strażacy, co przetrwali, 

Wcale się nie poddawali. 

Pomógł także ksiądz z ambony. 

Zwołał tych nieustraszonych! 

I rzekł do nich: 

- Moi mili – Już czas byśmy- 

Straż Pożarną – odrodzili! 

- Lecz funduszy brak kapłanie! 

- Tu pomogą nasze panie! 

Chodźcie razem gospodynie. 

Czas urządzić loteryje! 

I bufety i zabawy, 

Przecież to dla dobra sprawy! 

 

Potańcówka się udała… 

I straż nowy sprzęt zyskała! 

Lecz nie było innej rady  

Jak rozprzedać sprzęt z parady. 

 



Już nie grały instrumenty, 

A świat ciszą był zaklęty. 

Znikły marsze i mazury, 

Dźwięk remizy był ponury… 

Po dziś dzień ta cisza trwa 

Lecz orkiestra gdzieś tam gra, 

 

Bo zrodziła się legenda 

O tych niesprzedanych sprzętach. 

Co je w ziemi zakopali  

I zdusili głos w tej stali. 

Lecz gdy w ciszy spacerujesz  

Może dźwięki jej poczujesz. 

 

W duszy, w głowie, w młodym duchu, 

Czas by ją odrodzić druhu? 

 

Może nowe pokolenia 

Spełnią przeszłe te marzenia. 

By orkiestra znów tu grała 

Ludziom ducha zagrzewała.  

 

Jednak wojny zawierucha, 

Nie złamała straży ducha! 

 

Kiedy przyszło ocalenie 

Straż przeżyła odrodzenie. 

Bo pieniądze społeczności 

Wniosły zew  nowoczesności. 

Już nie wozem zaprzężonym, 



Ale autem odnowionym. 

Pędził zastęp do pożaru 

By ratować od koszmaru. 

 

Z „Leopolią”-  dużą pompą 

Wody  im nie było skąpo! 

Lecz jednego brakowało 

Miejsca było trochę  mało. 

Na bosaki, na drabiny, 

Węże, pompy oraz liny. 

Na ćwiczenia, na przeszkody, 

Na mundury, na zawody. 

 

W kasie pustka, miejsca mało 

A remizę by się chciało. 

Nową piękną, murowaną, 

Mocną, trwałą, nie drewnianą. 

Upatrzono teren godny. 

Aż po Mienię tak swobodny. 

Lecz należał do dziedzica  

To wiedziała okolica. 

 

Delegację więc wybrano, 

Do dziedzica się udano. 

A pan Neuman gości witał 

I o sprawę się wypytał. 

Dał strażakom dużo ziemi 

Znacznie więcej niż pragnęli 

 

Wnet zaczęła się budowa. 



Pan Urbański nadzorował. 

 przybywali, z wiosek ludzie 

I wspierali się w tym trudzie. 

 

- Irku, Irku w nas jest siła! 

Cegła z cegłą ich łączyła. 

Tak remiza powstawała, 

W sześć lat wzrosła okazała. 

 

Gdy budynek był gotowy, 

Miał gdzie leżeć sprzęt ogniowy. 

Co niedzielę na placyku, 

Ćwiczył zastęp ochotników. 

 

W tamtych czasach dobry strażak  

Zawsze Boga też poważał 

Straż w Wiązownie ducha miała. 

Najwyższego wyznawała. 

Bóg, Ojczyzna, pomoc, siła, 

To ich myśl przewodnia była. 

 

Święty Florian i Agata, 

Kazali się z ludźmi bratać. 

Mogli liczyć też na siebie, 

Zwłaszcza w biedzie i potrzebie. 

 

Czy Dożynki czy Wielkanoc, 

W boski ołtarz spoglądając, 

Stawał druh u boku druha. 

W Bogu była ich otucha. 



Chociaż partia zabraniała 

I komuna się wtrącała, 

Zmartwychwstania pilnowali. 

Chłopcy dzielni i wytrwali. 

 

W Boże Ciało szli w procesji, 

Ołtarz tworząc przy posesji. 

Gospodarzy przestrzegali by, 

W tradycjach swych wytrwali. 

Jeden rolnik był zachłanny, 

Nie szanował Świętej Panny. 

Zamiast na Mszę – poszedł w pole. 

Piorun strzelił mu w stodołę. 

Wszystko wokół się spaliło. 

Może to legendą było… 

 

Jednak… 

Nie ma straży bez sztandaru. 

Właśnie jego brakowało. 

Pierwszy wojna im zabrała, 

Gdzieś pod ziemią zakopała. 

Może go piwnica strzeże? 

 Został po nim tylko „drzewiec” 

Nowy sztandar stał się ważny, 

To powtarzał w gminie każdy. 

 

Nowy cel strażacy mieli 

I znów chórem się skrzyknęli. 

W 1986 roku 



 powstał sztandar krok po kroku. 

Najpierw grosza nazbierali, 

Od drzwi do drzwi pukali. 

Ludzie im na sztandar dali 

Bo strażaków tu kochali. 

 

Uroczystość się odbyła, 

Cała gmina dumna była. 

Tam gdzie teraz jest boisko, 

Odbyła się uroczystość 

Ważni ludzie się zjechali. 

Sztandar OSP nadali. 

 

Druh Romsicki wraz z Kolasą 

Nowy sztandar nieśli z klasą. 

Pochód przeszedł ulicami, 

Powiał sztandar nad domami. 

 

Sztandar przetrwał wiele lat 

Lecz się wokół zmienił świat. 

Inny ustrój zapanował 

Wolność przyszła całkiem nowa. 

Trzeci sztandar straż dostała 

Rzecz to była niebywała. 

I… do dziś, 

Święty Florian na błękicie, 

Chroni straż nam znakomicie. 

 

Przez sto lat, jak wiecie sami, 

Walczył zastęp z pożarami. 



A pożarów było dużo. 

Gdy nadchodził piorun z burzą. 

Często wokół się paliło, 

Bo tu wszystko z drewna było. 

Domy, szopy i obory, 

Wokół lasów teren spory. 

 

Czasem nawet tak bywało, 

Że przez ogień nie ostało, 

Jednej trawki już zielonej 

Wszystko było wypalone. 

I płonęły lasy całe: 

Na Emowie, w Malcanowie. 

 

- No, strażacy! Hej panowie! 

- O przepraszam, także panie, 

Bez nich straż się nie ostanie! 

Bo w szeregach OSP, 

Panie mają miejsce swe. 

Równie ważna jest ich rola, 

Na ich czyny przyszła pora. 

 

Do pożarów jeżdżą dzielnie, 

Chociaż nie jest to przyjemne. 

Do pożarów, do wypadków, 

Czasem os przepędzą stadko. 

 

Panie dzielnie dają radę, 

I dla wszystkich są przykładem. 



Odkąd mundur założyły, 

Wiele istnień ocaliły. 

 

Znasz  historii tej fragmenty, 

To podają dokumenty. 

I podania, i legendy, 

W nich jest świat ten już zaklęty. 

 

Co się tutaj jeszcze działo? 

Co w pamięci pozostało? 

Innym razem powiem wam, 

Gdy popytam tu i tam, 

Nową wam opowieść dam. 

Jeszcze tylko jedno dodam, 

(No bo odjąć trochę szkoda.) 

Dzielni tutaj są strażacy, 

Nie przeszkadzaj więc im w pracy. 

Chwała druhom -  bohaterom, 

Niech ich zawsze będzie wielu! 

 

Bardzo proszę, zadbaj oto: 

Bo cenniejsze to niż złoto, 

By historia ta wspaniała 

W ludzkich sercach pozostała! 

 

 


