




Dowodem na to, ¿e gmina popiera³a dzia-
³alnoœæ Towarzystwa, mo¿e byæ zachowa-
ny protokó³ z posiedzenia rady gminy z 24
marca 1889 roku:

„Z uwagi, ¿e naturalnym reprezentan-
tem kowali jest Towarzystwo Kowali w Su³-
kowicach – stowarzyszenie zarejestrowa-
ne z ograniczon¹ porêk¹, a przeto Rada
Gminna chc¹c przyjœæ w pomoc ogó³owi
kowali, mo¿e to uczyniæ za poœrednictwem
tego¿ Towarzystwa, u³atwiaj¹c mu uzyska-
nie w drodze kredytu sumy potrzebnej na
wybudowanie fabryki, o której mówi prof.
Hauffe i na wzmocnieniu kapita³u”.

W dwa lata po rozwi¹zaniu Towarzy-
stwa Kowali (1908), z inicjatywy dyrektora
szko³y kowalskiej Franciszka Smereczyñ-
skiego powsta³a Spó³ka Kowalska. Dziêki
temu, ¿e przyst¹pili do niej równie¿ pos³o-
wie sejmu galicyjskiego – Kazimierz ks. Lu-
bomirski i Andrzej Œredniawski, spó³ka uzy-
ska³a protekcjê w rz¹dzie krajowym. W Mi-
nisterstwie Oœwiaty za³atwiono, ¿e warsz-
taty szko³y kowalskiej z ich nowoczesnym
wyposa¿eniem mog³y byæ oddane do dys-
pozycji spó³ki. Mog³a ona równie¿ korzy-
staæ ze szkolnej lokomobili o mocy 60 KM,
która za pomoc¹ transmisji pasowych po-
rusza³a maszyny. Ministerstwo Robót Pu-
blicznych przekaza³o jej ró¿ne urz¹dzenia
wartoœci 38.000 koron. Spowodowa³o to,
¿e spó³ka poprawi³a produkcjê zarówno ja-
koœciowo jak i iloœciowo. Ros³y te¿ zarobki
robotników.

W okresie I wojny œwiatowej produk-
cjê spó³ki uznano za wa¿n¹ dla celów mili-
tarnych, dziêki czemu uzyskano podstawê
do reklamacji kowali od wojska. W 1917
roku w zak³adzie pracowa³o 528 osób.

Wzrasta³a stopa ¿yciowa mieszkañców
Su³kowic. Czynne tu by³y sklepy ró¿nych
bran¿ (19), dzia³a³y 2 piekarnie, 10 rzeŸni-
ków oraz 7 szynków!!!

Sto dwadzieœcia lat minê³o,
Odk¹d ka¿dy werkzeug ma³y
„KuŸnia” zamieni³a w dzie³o,
Tworz¹c wyrób doskona³y.

Na nic „Facom” i „Gedore”,
„Stanley”, „Knipex”, Unior”, „Beta”,
Nawet “Sandwik” i “Kapriole”
Gin¹ przy jego zaletach.

W kronice szko³y podstawowej ówcze-
sny jej kierownik Wojciech Kalinowski pod
rokiem 1887 zapisa³:

„Dnia 8 stycznia zawi¹za³o siê w tutej-
szej gminie Towarzystwo Kowali, którego
celem jest wyrwaæ siê z r¹k ¿ydowskich, a
tym samym dostarczaæ kowalom dobrego
a taniego ¿elaza, wêgli, jak równie¿ staraæ
siê o zbyt wyrobów kowalskich”.

S¹d w Wadowicach wpisa³ 12 lutego
1887 roku do rejestru stowarzyszeñ „To-
warzystwo Kowali w Su³kowicach – sto-
warzyszenie zarejestrowane z ograniczon¹
porêk¹. Przedmiotem przedsiêbiorstwa jest
dostarczanie swoim cz³onkom ¿elaza, kok-
su, wszelkich materia³ów i narzêdzi potrzeb-
nych do kowalstwa, za³atwianie zbytu ich
wyrobów, staranie siê o zamówienia na rzecz
Towarzystwa”.

Inicjatorem jego powo³ania by³ miejsco-
wy proboszcz ks. kan. Antoni Opidowicz,
przy du¿ym poparciu starosty J. Benesch-
ka. Ks. Opidowicz by³ „niespokojnym du-
chem” i wielkim spo³ecznikiem. W czasie pro-
boszczowania w Trzebuni (1875 – 1876) wy-
budowa³ tam siedzibê szko³y dwuklasowej.
W Su³kowicach wydzier¿awi³ czêœæ plebañ-
skiej niwy bezrolnym i ma³orolnym ch³opom
na prawie tzw. odrobku, co przysporzy³o mu
wiele sympatii parafian. Aktywnie dzia³a³ w
ówczesnym miejscowym samorz¹dzie.

Krakowski „Czas” 8 maja 1887 roku za-
mieœci³ nastêpuj¹ce og³oszenie:

Do Towarzystwa przyst¹pi³o 120 maj-
strów kowalskich. Jego dzia³alnoœæ jak i na-
stêpnych protoplastów „KuŸni” by³a œci-
œle zwi¹zana z problemami wsi i gminy. Su³-
kowice wiele zawdziêczaj¹ ich aktywnoœci
w sprawach spo³eczno-ekonomicznych.
Wspó³praca z miejscow¹ administracj¹
stwarza³a warunki do realizacji wielu przed-
siêwziêæ o charakterze œrodowiskowym.
Czasem by³y to drobnostki, czasem du¿e
sprawy u³atwiaj¹ce ¿ycie mieszkañcom.
Przypomnimy je w roku jubileuszowym.

Towarzystwo po kilku latach istnienia
otwar³o w centrum Su³kowic sklep z arty-
ku³ami pierwszej potrzeby. Chocia¿ póŸniej
sta³ siê jedn¹ z przyczyn jego upadku, przez
kilka lat stanowi³ znacz¹c¹ konkurencjê dla
innych sklepów, g³ównie ¿ydowskich.

Ewenementem na tamte czasy by³o utwo-
rzenie szko³y kowalskiej (1894) w nowym bu-
dynku, z nowoczeœnie wyposa¿onym warsz-
tatem. W 1906 zorganizowano przy szkole
bursê dla zamiejscowych uczniów.

W³adze Towarzystwa i ówczesny wójt
Jan Bochenek wyst¹pi³y „Do Œwietnej
Rady Powiatowej, a¿eby budowie drogi
kolejowej Mszana Dolna – Radziszów u¿y-
czy³a swego poparcia tylko pod warunkiem,
¿e droga ta przejdzie przez Su³kowice”
(1898). Inwestycja ugrzêz³a na etapie pro-
jektów i kosztorysów (3 mln. koron), a re-
alizacji prac przeszkodzi³ wybuch I wojny
œwiatowej.

Motto:

Z dniem dzisiejszym rozpoczê³o
dzia³alnoœæ Towarzystwo Kowali w
Su³kowicach. od dzisiaj przyjmuje siê
wszelkie zamówienia wchodz¹ce w
zakres wszelkich wyrobów kowalskich
i wysy³a siê zamówione towary ze sta-
cji kolejowej Kalwaria.

Zarz¹d Towarzystwa
ks. Opidowicz – Prezes Rady
Nadzorczej



Niestety, w latach 30-tych nast¹pi³ po-
wa¿ny regres w dzia³alnoœci spó³ki. Kryzys
œwiatowy, dewaluacja marki oraz krótko-
wzroczna polityka finansowa w³adz (dyr.
Smereczyñski zrezygnowa³ w 1927 r.) spo-
wodowa³y jej upad³oœæ (1934). Urz¹dzenia
i budynki po spó³ce przej¹³ za³o¿ony przez
okrêgowego inspektora pracy w Krakowie
Stefana Czarneckiego – Ma³opolski Prze-
mys³ Cha³upniczy „Spólnota”. Jego oddzia³
w Su³kowicach uruchomi³ produkcjê w 1935
roku. Zatrudniono pocz¹tkowo 70 kowali
w zak³adzie zwartym i kilkudziesiêciu cha-
³upników. Zarz¹d „Spólnoty” zamierza³ bu-
dowê nowych hal produkcyjnych, a tak¿e
ambulatorium dla chorych. Niestety, tym
zamierzeniom przeszkodzi³ wybuch II woj-
ny œwiatowej.

W czasie okupacji w zak³adzie produ-
kowano g³ównie klamry do bunkrów i gwoŸ-
dzie do butów wojskowych. Reorganizacja
„Spólnoty” (1943) i utworzenie Spó³dzielni
Pracy „Spólnota” w tamtych wojennych
latach nie przynios³a wiêkszych zmian.

Dopiero wyzwolenie Su³kowic spod
okupacji hitlerowskiej spowodowa³o o¿y-
wienie dzia³alnoœci. Produkcja ruszy³a 15
lutego 1945 roku. Surowiec i rynki zbytu
osi¹gano z pomoc¹ w³adz miejscowych i
powiatowych. Niestety, coraz czêœciej ule-
ga³a awariom wys³u¿ona lokomobila napê-
dzaj¹ca maszyny. Prezes Zarz¹du „Spólno-
ty” Tadeusz Czarnecki zaproponowa³ elek-
tryfikacjê zak³adu, a wiêc i elektryfikacjê wsi.
Gmina z zadowoleniem zaakceptowa³a po-
mys³ i powo³a³a komitet elektryfikacji. Pierw-
sze ¿arówki zaœwieci³y siê 1 listopada 1948
roku. Elektryfikacja sta³a siê wstêpem do
dalszych dzia³añ. Wybudowano now¹ halê
produkcyjn¹, poszerzaj¹c asortyment wy-
robów. Do pracy przyjêto pierwsze kobiety
(1947). Wielk¹ spraw¹ na tamte czasy by³o
oddanie do u¿ytku sali teatralnej na 400
miejsc z du¿¹ scen¹ i zapleczem.

Od 1954 roku zak³ad siê usamodzielni³ i
przyj¹³ nazwê Metalowa Spó³dzielnia Pra-
cy „KuŸnia”. Przez pierwszy rok dzia³alno-
œci nosi³a imiê Feliksa Dzier¿yñskiego. Pre-
zesem zarz¹du zosta³ Zbigniew Studencki.
Przez 16 lat istnienia spó³dzielni Su³kowice
sta³y siê prê¿nym oœrodkiem przemys³o-
wym Ma³opolski, a MSP „KuŸnia” najwiêk-
szym spó³dzielczym zak³adem produkcyj-
nym bran¿y metalowej w kraju. Œrodowi-
sko wówczas wzbogaci³o siê o osiedle
domków jednorodzinnych, oœrodek zdro-
wia z aptek¹, nowe przedszkole i szko³ê.
Wybudowano ujêcie wody pitnej z komu-
naln¹ sieci¹ wodoci¹gow¹.

„KuŸnia” odgrywa³a wówczas ogromn¹
rolê kulturotwórcz¹. W klubie fabrycznym
powsta³o wiele zespo³ów artystycznych i
kó³ zainteresowañ, uruchomiono kino. Na
scenie wystêpowa³y teatry (Bagatela z Kra-
kowa i im. Solskiego z Tarnowa), znane ze-
spo³y muzyczne i estradowe z ca³ego kraju.
Przejêto orkiestrê dêt¹ OSP pod w³asn¹ ku-
ratelê. Organizowano bardzo wiele imprez
turystycznych – wycieczki, rajdy, biwaki,
sp³ywy kajakowe. Dzieci, m³odzie¿ mog³y
wyje¿d¿aæ na kolonie letnie i obozy wypo-
czynkowe. Za³oga i jej rodziny pozna³y ca³¹
Polskê.

1 stycznia 1970 roku Spó³dzielnia Pracy
„KuŸnia” przesz³a do historii. Zak³ad zosta³
upañstwowiony, a w Polsce nasta³a moda
na kombinaty.

W latach 1970 – 1982 „KuŸnia” organi-
zacyjnie nale¿a³a do trzech kombinatów:
„Ponar-Fana” Cieszyn, „Vis” Warszawa i
jako zak³ad wiod¹cy w Kombinacie Narzê-
dzi Gospodarczych w Su³kowicach. W tym
czasie wybudowano halê krajalni, pomiesz-
czenia magazynu surowcowego oraz bu-
dynek wydzia³u doœwiadczalnego. Kombi-
naty jednak siê nie sprawdzi³y, poniewa¿
trudno by³o w nich koordynowaæ produk-
cjê, a zyski i œrodki inwestycyjne uœrednia-
no dla poszczególnych zak³adów – dobry

traci³. Pomimo tego wyniki ekonomiczne
kombinatów by³y w miarê dobre.

Od 1972 roku dyrektorem „KuŸni” by³
Jan Szymski. Poœwiêca³ on wiele uwagi
wprowadzaniu nowych technologii, co
sprzyja³o poprawie jakoœci wyrobów, a pro-
dukcja ros³a. Wzrasta³ równie¿ eksport,
wzrasta³o zatrudnienie (do 1300 osób). Dy-
rektor Szymski aktywnie dzia³a³ w mieœcie i
gminie. Sprawy socjalne za³ogi traktowa³
na równi z zadaniami gospodarczymi. Kupi³
dom w Zawoi, gdzie zosta³ zorganizowany
oœrodek wypoczynkowy dla pracowników i
ich rodzin. Niestety, umar³ nagle 22 listopa-
da 1982 roku w wieku zaledwie 47 lat. Jego
nastêpc¹ zosta³ Tadeusz B³achut.

1 stycznia 1983 roku zak³ad ponownie
siê usamodzielni³ i przyj¹³ nazwê Fabryka
Narzêdzi „KuŸnia”. W nowej strukturze or-
ganizacyjnej opracowano program rozbu-
dowy fabryki. Wyznaczono zadania, które
w dalszym ci¹gu mia³y modernizowaæ za-
k³ad. Wybudowano zatem nowe hale kuŸni
i narzêdziowni, stacjê trafo i magazyn pa-
liw. Poprawi³y siê warunki pracy za³ogi. W
tych latach „KuŸnia” produkowa³a rocznie
7,5 miliona sztuk narzêdzi, z czego 30% na
eksport.

Dobre wyniki ekonomiczne stworzy³y
mo¿liwoœæ wspó³pracy i partycypowania w
gminnych poczynaniach inwestycyjnych.
Tym bardziej, ¿e kolejnymi naczelnikami mia-
sta i gminy byli pracownicy fabryki: Micha³
Mielniczek (1971 – 1981) i Józef Frosztêga
(1981 – 1987). Wówczas oddano do u¿ytku
p³ytê nowego stadionu i rozpoczêto budo-
wê hali widowiskowo-sportowej z zapleczem
hotelowym. Zbiornik przeciwpo¿arowy ada-
ptowano na basen k¹pielowy. W zamian za
teren uzyskany po wyburzeniu starego bu-
dynku szko³y zawodowej i warsztatów wy-
budowano now¹ halê warsztatów i mieszka-
nia dla nauczycieli. Powsta³a Spó³dzielnia
Mieszkaniowa „Kowal” wybudowa³a bloki
mieszkalne. Trzon spo³ecznego komitetu ga-
zyfikacji stanowili pracownicy fabryki, jego
przewodnicz¹cym by³ dyr. B³achut. W swych
dzia³aniach spo³ecznych najwy¿ej stawia³ on
na sport. Przez 15 lat prezesowa³ klubowi
Goœcibia. W tym czasie pi³karze walczyli o III
ligê, a dru¿yny pi³ki rêcznej osi¹ga³y znaczne
sukcesy w skali kraju. Wszystkie dzia³ania
zosta³y docenione – w roku 1988 fabrykê od-
znaczono Orderem Sztandaru Pracy II klasy.

W tym czasie „KuŸnia” i najwiêksza
amerykañska firma narzêdziowa „Stanley”
utworzy³y spó³kê join venture pod nazw¹



(od lewej) g³ówny akcjonariusz i I wiceprezes Zarz¹du, dyrektor handlowy Bogumi³ Banaœ,
prezes Zarz¹du, dyrektor naczelny Jan Ostafin, II wiceprezes Zarz¹du, dyrektor ekono-
miczno-finansowy Bogus³aw B¹k

Zarz¹d „KuŸni w roku jubileuszowym

„Narzêdzia – Stanley – Polska”. Ameryka-
nie wydzier¿awili pomieszczenia fabryki i
zatrudnili 80 osób. Amerykañskim szefem
„Stanleya” by³ Thomas Peczerski, syn emi-
grantów, o¿eniony z Polk¹. Choæ produk-
cja spó³ki asortymentowo by³a niewielka
(obcêgi, szczypce tynkarskie i rozsuwalne),
mo¿na by³o podpatrzeæ wiele nowoœci tech-
nologicznych i organizacyjnych. Spó³ka po
kilku latach zasta³a rozwi¹zana, a jej park
maszynowy przewieziono do Czech.

Nadesz³y lata 1989 – 1990, lata przemian
politycznych, spo³ecznych i gospodar-
czych. Wiêkszoœæ pañstwowych zak³adów
pracy mia³o przeró¿ne k³opoty. Redukowa-
no zatrudnienie, a galopuj¹ca inflacja spo-
wodowa³a upadek wielu firm. K³opoty mia-
³a równie¿ „KuŸnia”. Brak p³ynnoœci finan-
sowej z powodu skacz¹cych odsetek ban-
kowych bardzo utrudnia³o dzia³alnoœæ. Na
domiar z³ego z powodów zdrowotnych od-
szed³ dyr. B³achut, a jego obowi¹zki na dwa
lata przej¹³ Leon Podmok³y.

W 1993 roku dyrektorem zosta³ Jan
Ostafin, który doskonale zna³ fabrykê, bo-
wiem pracowa³ tu na kilku odpowiedzial-
nych stanowiskach. By³ m.in. szefem kon-
troli jakoœci, szefem produkcji i przewodni-
cz¹cym pierwszej rady pracowniczej. Pro-
wadzona w „KuŸni” tzw. restrukturyzacja
nie by³a tak drastyczna jak w innych fir-
mach. Zwalniano g³ównie tych pracowni-
ków, którzy mogli uzyskaæ rentê lub przejœæ
na emeryturê. Sprawy finansowe uzgodnio-
no postêpowaniem uk³adowym z wierzy-
cielami. Utworzony dzia³ marketingu zorga-
nizowa³ now¹ sieæ handlow¹, co wp³ynê³o
na stopniowy wzrost sprzeda¿y. Nieprawd¹
jest, ¿e w tamtych trudnych latach ktoœ po-
maga³ fabryce przetrwaæ. „KuŸnia” pomo-
g³a sobie sama. W latach 1991 – 1996 by³a
jednoosobow¹ spó³k¹ skarbu pañstwa, a
w okresie 1996 – 2002 uczestniczy³a w pro-
gramie Narodowych Funduszy Inwestycyj-
nych (VII Fundusz im. Kazimierza Wielkie-
go). Pracownicy posiadali oko³o 15% akcji.

Od 1998 roku wprowadzono system za-
pewnienia jakoœci. Fabryka otrzyma³a cer-
tyfikat DIN EN ISO 9001:2000 oraz certyfi-
kat zarz¹dzania œrodowiskiem 14 001:2004.
W roku bie¿¹cym czynione s¹ starania o
certyfikat dla motoryzacji ISO/TS 16 949.
Oferowane wyroby ustawicznie s¹ dosko-
nalone, a uwagi klientów wykorzystuje siê
w procesach modernizacyjnych.

W roku 1992 zakoñczy³ swoj¹ dzia³alnoœæ
klub fabryczny. W kapitalizmie zak³ad pracy
nie ma obowi¹zku prowadzenia placówki
kulturalnej. Pomieszczenia klubu i salê te-
atraln¹ przekazano w u¿ytkowanie gminie,
która utworzy³a tu Oœrodek Kultury. Fabry-
ka na bie¿¹co sponsoruje jego dzia³alnoœæ.
Z jej dobroczynnoœci korzysta równie¿ KS
Goœcibia. Pi³karze i szczypiornistki uwa¿aj¹
zak³ad za g³ównego sponsora. „KuŸnia”
zreszt¹ zawsze by³a i jest prawdziwym me-
cenasem lokalnej kultury i sportu.

Aktualnie po wykupieniu akcji od skar-
bu pañstwa i FNI (2002) „KuŸnia” sta³a siê
w³asnoœci¹ kapita³u prywatnego. Zatrud-
nia 390 pracowników. Ponad po³owa pro-
dukcji jest eksportowana do krajów Unii
Europejskiej.

Ryszard Judasz

Dotychczasowi
dyrektorzy – kierownicy

fabryki

1887 – 1891: Jan Bochenek

1892 – 1898: Marcin Lisowski

1898 – 1905: Jan Bochenek

1906 – 1908: Edmund Giza (p. o.)

1908 – 1927: Franciszek Smereczyñski

1928 – 1933: W³adys³aw Bednarowicz

1934 – 1942: Stefan Czarnecki

1943 – 1945: administrator niemiecki

1945 – 1948: Jan Moskal (p. o.)

1949 – 1953: W³adys³aw Bochenek (p. o.)

1954 – 1969: Zbigniew Studencki

1970 – 1971: Tadeusz Bia³owiejski

1972 – 1982: Jan Szymski

1983 – 1990: Tadeusz B³achut

1991 – 1992: Leon Podmok³y (p. o.)

1993 – do dziœ: Jan Ostafin



W minionym stuleciu
„KuŸniê” odwiedzili m.in.:

Czy wiecie, ¿e...

Wincenty Witos – Prezes PSL Piast
Józef Pi³sudski – Komendant Legionów
Eugeniusz Kwiatkowski - Wiceminister
Kiejstut ̄ emajtis – Minister
Mieczys³aw Stanaszek – Autor monografii
Su³kowic
Józef Kêpa – Wicepremier
Bellagha – Gubernator Tunezji
Kazimierz Górski – Trener Reprezentacji
Polski
Aleksander Sala – Prorektor WSI w Rado-
miu
W³odzimierz Oliwa – Minister
Tadeusz Salwa – Prezydent m. Krakowa
Józef Gajewicz – I sekretarz KW PZPR w
Krakowie
Ireneusz Szparniak – Przew. Rady Woje-
wódzkiej Metalowców
Jan Ma³ek - Przew. Krakowskiej Rady
Zwi¹zków Zawodowych]
Maciej Sabatowicz – Autor monografii Fa-
bryki
Piotr P³atek – Redaktor Polskiego Radia
Franciszek Misia – Ratowa³ skarby wawel-
skie, w³aœciciel barki rzecznej z £¹czan
Jose Luis Mombzi – Dyrektor Banku Œwia-
towego
Richard H. Ayers – Przewodnicz¹cy Rady
Nadzorczej „Stanley Works”
Tadeusz Piekarz – Wojewoda Krakowski
Tadeusz Prus - Wiœniowski – Autor „Su³-
kowice – stara osada kowali”
Jan Rokita – Pose³
Leszek Moczulski – Przewodnicz¹cy KPN
Emil Biela – Poeta
Wies³aw Woda – Pose³

Cz³onkami Rady Nadzorczej Spó³ki Kowal-
skiej byli m.in. Kazimierz ks. Lubomirski i
senator Andrzej Œredniawski (1910).

Pierwszymi kobietami zatrudnionymi w
„KuŸni” by³y Zofia Gawêdowa i matka re-
daktora „Klamry” Aniela Bochenek.

Fabryka podpisa³a porozumienie z Wydzia-
³em Form Przemys³owych ASP w Krakowie
(dziekan prof. Ryszard Otrêba), w wyniku
którego opracowano m.in. dwukolorowe
logo „KuŸni”. By³a to praca dyplomowa
jednego ze studentów Przemys³awa Bobka
(1987). Logo jest prawnie chronione i obo-
wi¹zuje do dziœ.

W fabryce dzia³a³ prê¿nie od 1982 Zak³ado-
wy Klub Techniki i Racjonalizacji, przyjmu-
j¹cy projekty wynalazcze od pracowników.
I tak np. w 1986 roku zg³oszono 37 projek-
tów, z czego przyjêto do stosowania 28, a
zastosowano 21. Koszty ich realizacji –
1.330 tys. z³, a efekty wynikaj¹ce z ich wpro-
wadzenia – 10.980 tys. z³.

W „KuŸni” produkowano równie¿:
szczypce dentystyczne, szczypce do sp³o-
nek, szczypce konduktorskie, no¿yce do
strzy¿enia owiec, dziadki do orzechów, wagi
sto³owe i dziesiêtne, taborety laboratoryj-
ne, grace do gaszenia wapna, przyczepy
motocyklowe i campingowe.

Surowce do produkcji narzêdzi fabryka ku-
powa³a a¿ w piêciu hutach: Baildon, Ostro-
wiec, Stalowa Wola, Warszawa i Zawiercie.

Pocz¹tki su³kowickiego kowalstwa
nikn¹ w mrokach przesz³oœci, ale nie wia-
domo dok³adnie kiedy pojawili siê na tym
terenie kowale.

Pierwsza wzmianka o dwóch kowalach
pochodzi dopiero z 1646 roku, ale wiado-
mo, ¿e w 1781 by³o ich ju¿ 58. Sk¹d ten fach
znalaz³ siê na tej ziemi, tak¿e nie jest do koñ-
ca pewne. Przyjmuje siê najczêœciej, ¿e miej-
scowa ludnoœæ przejê³a go od wêdruj¹cych
Cyganów wêgierskich, których czêœæ za-
mieszka³a nawet w po³udniowo-wschodniej
czêœci wsi, od czego ca³y przysió³ek otrzy-
ma³ nazwê Wêgry.

Jak du¿e znaczenie mia³o kowalstwo dla
su³kowiczan, i jak bardzo by³o rozpowszech-
nione, oddaj¹ celnie czêsto przytaczane s³o-
wa Marii Steczkowskiej, korespondentki
„Warszawskiego Tygodnika Ilustrowane-
go”, która w roku 1869 w³aœnie przez Su³-
kowice udawa³a siê na Babi¹ Górê:

„(...) Wieœ Su³kowice, zamieszka³a jest
przez samych prawie kowali, robi¹cych
gwoŸdzie. W kuŸniach buchaj¹cych dy-
mem i iskrami uwijaj¹ siê okopceni robot-
nicy, zaœ huk i ³oskot nadaje tej osadzie
jakieœ podobieñstwo do cygañskiego ko-
czowiska (...)”.

Oczywiœcie obecnie kowalstwo zmieni-
³o swoje oblicze, znikaj¹ stopniowo z krajo-
brazu ostanie drewniane kuŸnie, które za-
stêpowane s¹ przez nowoczesne zak³ady
rzemieœlnicze. Gdzieniegdzie mo¿na jeszcze
jednak spotkaæ stoj¹ce drewniane budyn-
ki kuŸni, bêd¹ce œwiadkami mijaj¹cej powoli
epoki tradycyjnego su³kowickiego kowal-
stwa. Najwiêcej ich zachowa³o siê wœród
zabudowañ i zagród na ul. Kowalskiej, ul.
Na Wêgry, czy ul. Partyzantów, ale i w in-
nych rejonach Su³kowic jak i s¹siednich wsi
znajduj¹ siê czêsto pamiêtaj¹ce jeszcze
okres zaborów samotnie stoj¹ce kuŸnie.

Robert Faracik

KOWALSKIE
TRADYCJE SU£KOWIC

Nak³adcy:
J. Siesmenzweig (1868)
J. Richtman (1880)
A. Fischgrund (1885)
S. Rozenbaum (1885)
M. Baumminger (1886)
M. Zimet (1886)
S. Fischgrund (1908)
J. Fischgrund (1908)
W. Richtman (1908)

M. Ciê¿kowski (1838)
J. Garbieñ (1845)
W. Latoñ (1890)
F. Rusek (1890)
T. Strêk (1908)
K. Krupa (1906)
J. Kozik (1908)
S. Bernecki (1890)

Przedwojenna konkurencja dla „KuŸni”
Zwi¹zek Majstrów Kowalskich (1922 –
1928) – za³o¿yciele: Karol i Stanis³aw La-
toñ, Jan Krupa
Spó³dzielnia Kowali „Podkowa” (1931 –
1935) – za³o¿yciele: Julian Schreiber, Lu-
dwik Korta, W³adys³aw Bednarowicz
Zwi¹zek Kowali BBWR (1932 – 1939) –
za³o¿yciele: W³adys³aw Hyla (pose³), W³a-
dys³aw Sala

opr. Ryszard Judasz



Niewiele brakowa³o, a kilka lat temu za-
k³ad ten, zarz¹dzany wówczas przez VII NFI,
przesta³by istnieæ. Na szczêœcie w grudniu
2002 r. 60% akcji przesz³o w rêce prywatne,
czyli obecnych cz³onków Zarz¹du oraz za-
³ogi spó³ki, a w 2003 r. dokupiono dalsze
25%. Prywatni w³aœciciele – g³ównym jest
wiceprezes Zarz¹du, dyrektor handlowy Bo-
gumi³ Banaœ – zmienili strategiê dzia³ania
firmy. Dla „KuŸni” rozpocz¹³ siê okres prze-
budowy i inwestycji, które umocni³y pozy-
cjê fabryki z Su³kowic na krajowym i zagra-
nicznych rynkach. Prace zaczêto od remon-
tu dachów oraz elewacji budynków, kupio-
no nowe maszyny podniesiono wydajnoœæ
pracy, nawi¹zano nowe kontakty handlo-
we oraz zwiêkszono moce produkcyjne. Na
efekty tych zmian nie trzeba by³o d³ugo
czekaæ. Dzisiejsza „KuŸnia” to nowoczesna
firma, która nadal siê modernizuje, inwestu-
je i ci¹gle wdra¿a nowoczesne technolo-
gie. Na kolejne projekty modernizuj¹ce in-
frastrukturê produkcyjn¹ planowane s¹ wy-
datki rzêdu 15-20 mln z³.

BOGATY ASORTYMENT

Oferta handlowa FN „KuŸnia” SA to
szeroki asortyment odkuwek matrycowych,
z³¹czy budowlanych oraz narzêdzi rzemieœl-
niczych. W ofercie odkuwek s¹ równie¿
skomplikowane – o masie do 6 kg, a od-
kuwki o prostych kszta³tach, zwarte, o pro-
stej linii podzia³u – do 8 kg; do 300 mm
szerokoœci (œrednicy) i 500 mm d³ugoœci.
Na grupê z³¹czy do rusztowañ budowla-
nych sk³adaj¹ siê krzy¿owe i obrotowe w
wykonaniu lekkim i ciê¿kim, z³¹cza udaro-
we, ³¹czniki rurowe oraz pe³ny asortyment
z³¹czy redukcyjnych krzy¿owych i obroto-
wych. Oferta obejmuje tak¿e pó³z³¹cza i ele-
menty z³¹czy. Œruby m³otkowe i nakrêtki
ko³nierzowe do wymienionych z³¹czy s¹
oferowane w wersji cynkowanej ogniowo.
Z³¹cza budowlane w wykonaniu ciê¿kim s¹
przystosowane do ekstremalnych warun-
ków i wytrzymuj¹ obci¹¿enie do 100 Nm,
natomiast w wykonaniu lekkim wytrzymuj¹
co najmniej 50 Nm – zgodnie z norm¹ EN-
74.

Trzeci profil produkcji F N „KuŸnia” SA
to szeroka gama narzêdzi rêcznych przezna-
czonych dla profesjonalistów i majsterko-
wiczów. S¹ to przede wszystkim: klucze ma-
szynowe, wkrêtaki monta¿owe, szczypce,
obcêgi, no¿yce do blachy, siekiery, oskar-
dy, siekiero-m³oty, kliny do drewna, m³oty,
m³otki, przecinaki, przebijaki, wycinaki,
motyki, ³opaty, szpadle.

JAKOŒÆ ZGODNA
Z WYMAGANIAMI KLIENTA

Gwarancj¹ wysokiej jakoœci oferowa-
nych przez fabrykê wyrobów jest odpo-
wiednie zabezpieczenie procesu produkcyj-
nego. Odkuwki projektuje siê komputero-
wo w systemie PRO ENGINEER, a oprzy-
rz¹dowanie kuŸnicze wykonuje we w³asnej
narzêdziowni, na centrach obróbczych
szwajcarskiej firmy MIKRON i dr¹¿arkach
elektroerozyjnych. Kucie matrycowe – po-
przedzone nagrzewem indukcyjnym i wal-
cowaniem poprzecznym na walcarkach UL
czeskiej firmy ŒMERAL – prowadzi siê na
m³otach kuŸniczych produkcji jednej z naj-
lepszych w œwiecie niemieckiej firmy LA-
SCO. Najnowoczeœniejszy m³ot HO-U (te¿
Lasco) z wyrzutnikiem odkuwek umo¿liwia
wykonywanie tych odkuwek bez skosów
matrycowych. Dodatkowo, produkcja od-
kuwek matrycowych odbywa siê na m³o-
tach MPM produkcji Huty „Zygmunt”.
Odkuwki kute swobodnie i pó³swobodnie
wykonywane s¹ na m³otach sprê¿arkowych
typu MS, prasach korbowych o nacisku
350 t produkcji niemieckiej firmy DREES i
walcarkach wzd³u¿nych typu RW7 a nie-
mieckiej firmy EUMUCO.

Normalizowanie odkuwek wykonuje siê
w specjalnym, taœmowym piecu gazowym,
natomiast czyszczenie powierzchni ze zgo-
rzeliny odbywa siê w oczyszczarkach œru-
towo-taœmowych i zawieszkowych w³oskiej
firmy TOSCA. Kalibrowanie odkuwek – na
zimno – prowadzi siê w prasach korbowych
o nacisku 400 t. Firma oferuje równie¿ ob-
róbkê odkuwek w nowoczesnych centrach
i tokarkach numerycznych produkcji japoñ-
skiej oraz polskiej firmy AVIA.

Odkuwki s¹ poddawane specjalistycz-
nej kontroli jakoœci – m.in. na defektosko-
pie firmy TIEDE (Niemcy), typ UNIVER-
SAL 600 WE, maszynie pomiarowej typ
MICRO-HITE 3D oraz maszynie wy-
trzyma³oœciowej typ ZD-20.

Jakoœæ wyrobów ze znakiem „KuŸnia”
potwierdzaj¹ certyfikaty ISO 9001:2000, ISO
14001:2004 oraz certyfikaty „U”, wydane
przez m.in. TUV. Niebawem dojdzie do uzy-
skania certyfikatu Systemu Zarz¹dzania
Jakoœci¹ zgodnego z norm¹ ISO/TS 16949
dotycz¹cego wyrobów dla przemys³u mo-
toryzacyjnego.

Najlepsz¹ rekomendacj¹ wysokiej jako-
œci produkowanych odkuwek jest fakt, ¿e
70% produkcji tego asortymentu sprzeda-
wane jest do krajów UE – g³ównie do Nie-
miec.

Halina Maj

Najwy¿sza jakoœæ z „KuŸni”
Starszemu pokoleniu „kuŸnia” kojarzy siê z prostym zak³adem rzemieœlniczym z

miechem, m³otem i kowad³em. Tymczasem w podkrakowskich Su³kowicach funkcjonu-
je „KuŸnia”, w której stosuje siê wprawdzie m³oty, ale najnowszej generacji, a projek-
towane komputerowo i wytwarzane w niej odkuwki, zs¹cza i narzêdzia spe³niaj¹ wyrafi-
nowane wymogi jakoœciowe europejskiego przemys³u i budownictwa. Zarz¹d i 400-
osobowa za³oga s¹ jednoczeœnie dumni z tradycji Fabryki Narzêdzi „KuŸnia” SA, która
siêga 1887 r.
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