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WPROWADZENIE
steczek była w większości drewniana. Organizo-
wali także życie społeczne, kulturowe i oświatowe, 
tworzyli system samopomocy. Inicjowali i uczest-
niczyli w wydarzeniach kulturalnych, pielęgnowali 
tradycje i zwyczaje, uczestniczyli w obrzędach re-
ligijnych, chronili zabytki, prowadząc prace rekon-
strukcyjne i zabezpieczające, uczyli dzieci i mło-
dzież zapobiegania pożarom, dbania o otaczającą 
przyrodę, odgrywali rolę wychowawców młodego 
pokolenia, kształtując jego charakter.

Niniejszy mikroprojekt powstał z potrzeby etnogra-
ficznej oceny, usystematyzowania i popularyzacji 
wiedzy na temat działalności i osiągnięć stowarzy-
szeń strażackich w regionach polsko-słowackiego 
pogranicza reprezentowanych przez obu partne-
rów. W prowadzonych przez partnerów skanse-
nach budownictwa drewnianego w Wygiełzowie 
i Przybylinie znajdują się zbiory eksponatów stra-
żackich: pompy strażackie, stroje, narzędzia, doku-
menty, fotografie. Obydwa skanseny udostępniają 
zabytkowe drewniane obiekty z małych miejsco-
wości i wsi, w których obecność remizy strażackiej 
jest czymś naturalnym, podobnie jak innych drew-
nianych budynków związanych z życiem i działal-
nością strażaków ochotników.

Mieszkańcy pogranicza po rekonstrukcji zabytko-
wej remizy strażackiej w skansenie w Wygiełzo-
wie oraz renowacji trzech zabytkowych obiektów 
na terenie skansenu w Przybylinie odzyskali kolej-
ne obiekty stanowiące materialne dziedzictwo hi-
storyczne i kulturowe. Przywracana zostaje w ten 
sposób pamięć o dziejach ochotniczych straży po-
żarnych w regionach pogranicza, a także roli, jaką 
strażacy ochotnicy odgrywali w społecznościach 
lokalnych, zwłaszcza wiejskich.

Za współpracę w realizacji tego wyjątkowego pro-
jektu wszystkim zaangażowanym pracownikom 
obydwu instytucji, a także urzędów, stowarzyszeń 
i firm składam serdeczne podziękowania.

Osadzeni na trwałym fundamencie zaufania spo-
łecznego, wspólnoty i empatii strażacy ochot-
nicy od ponad 150 lat towarzyszą nam każdego 
dnia z równie historycznym zawołaniem „Bogu 
na chwałę – ludziom na pożytek”. Są wśród nas. 
Niezastąpieni.

Współczesne ratownictwo rzuca strażaków w cen-
trum spraw moralnych. Indywidualne cele i ambi-
cje nie mogą być sprzeczne z ideą niesienia po-
mocy innym. Akcja ratunkowa to zbiorowa ciężka 
praca, w której właściwie nie ma miejsca na indy-
widualizm. Konieczny jest natomiast, a dyktują to 
względy bezpieczeństwa absolutny posłuch i pod-
porządkowanie decyzjom kierownika.

Fenomenem ratownictwa są ludzie i stosunki pa-
nujące między nimi – w służbie, w akcjach i w życiu 
codziennym. Lojalność, ofiarność, sumienność, ko-
leżeństwo, przyjaźń i pamięć. To również przeko-
nanie, że zawsze można liczyć na pomoc i wspar-
cie w sytuacjach kryzysowych.

Chcąc przybliżyć i przywrócić należne miejsce 
w historii, zdecydowano, że tematyka mikropro-
jektu będzie dotyczyć dziejów ochotniczych straży 
pożarnych i ich bardzo szerokiej, nieocenionej i nie-
docenianej roli w kształtowaniu życia społeczności 
lokalnych polsko-słowackiego pogranicza.

Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wy-
giełzowie i Zamek Lipowiec we współpracy z Lip-
tovskim múzeum v Ružomberku zrealizowało 
transgraniczny mikroprojekt wspólny pt. „BOGU 
NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA POŻYTEK” współfi-
nansowany przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu 
państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” 
w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 
2014–2020.

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” to zawoła-
nie ochotniczych straży pożarnych, które pochodzi 
z pierwszej połowy XIX wieku. Bardzo dobrze od-
daje ono charakter pracy, powołania i pasji, czyli 
tego, czym jest bycie strażakiem ochotnikiem. Od 
blisko 150 lat po obu stronach granicy polsko-sło-
wackiej ochotnicze straże pożarne odgrywają za-
szczytną i niezastąpioną rolę.
Strażacy ochotnicy służyli mieszkańcom w walce 
z pożarami w czasach, gdy zabudowa wsi i mia-
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žiarmi v časoch, keď bola väčšina stavieb na de-
dinách a v mestečkách drevená. Organizovali tiež 
spoločenský, kultúrny a osvetový život, zakladali 
svojpomocné spolky. Iniciovali a podieľali sa na 
mnohých kultúrnych podujatiach, zachovávali tra-
dície a zvyky, zúčastňovali sa na náboženských 
obradoch, chránili historické a kultúrne pamiat-
ky, vykonávali rekonštrukčné a záchranné práce, 
deti a mládež vychovávali v oblasti protipožiarnej 
ochrany, starali sa o prírodu, nezanedbávali výcho-
vu mladého pokolenia formujúc jeho charakter.

Tento projekt vznikol vzhľadom na potrebu et-
nografického hodnotenia, systematizovania 
a popularizácie vedomostí o činnosti a úspechov 
hasičských organizácií v regióne súčasného slo-
vensko-poľského pohraničia, ktoré reprezentujú 
obaja partneri. V skanzenoch drevenej architektúry, 
ktoré vedú partneri, v dedinách Wygiełzów a Priby-
lina, sa nachádzajú zbierky hasičských exponátov: 
hasičské pumpy, odevy, vybavenie, náradie, doku-
menty, fotografie. V oboch skanzenoch sú sprístup-
nené historické drevené objekty z malých meste-
čiek a dedín, v ktorých bola prítomnosť hasičskej 
zbrojnice niečím prirodzeným, podobne ako iných 
drevených budov spätých so životom a činnosťou 
dobrovoľných hasičov.

Obyvatelia pohraničia po rekonštrukcii historickej 
hasičskej zbrojnice v skanzene v dedine Wygieł-
zów a po rekonštrukcii troch historických objektov 
na teréne skanzenu v Pribyline znovu získali ďalšie 
objekty historického a kultúrneho materiálneho 
dedičstva. Takým spôsobom sa obnovuje spo-
mienka na dejiny dobrovoľných hasičských zborov 
v regiónoch súčasného pohraničia a tiež úlohy, akú 
mali dobrovoľní hasiči v lokálnej spoločnosti, pre-
dovšetkým v dedinách a mestečkách.

Srdečne ďakujem za spoluprácu pri realizácii toh-
to výnimočného projektu všetkým zamestnancom 
oboch inštitúcií, a tiež úradom, združeniam a fir-
mám.

Stojaci na trvalom základe spoločenskej dôvery, 
spoločenstva a spolucítenia, dobrovoľní hasiči nás 
viac než 150 rokov každodenne sprevádzajú so 
svojim dejinným a stále aktuálnym heslom „Bohu 
na chválu, ľuďom na osoh“. Sú medzi nami. Nenah-
raditeľní.

Súčasné záchranárstvo vhadzuje hasičov priamo 
do centra morálnych otázok. Individuálne ciele 
a ambície nesmú byť v rozpore s ideou pomoci 
iným. Každá záchranná akcia je náročná tímová 
práca, pri ktorej nie je prakticky miesto na indivi-
dualizmus. Práve naopak, nevyhnutné je pri tom, 
vzhľadom na zachovanie bezpečnosti, absolútne 
dodržiavať rozhodnutia veliteľa a svedomito ich 
vypĺňať.

Fenoménom záchranárstva sú ľudia a ich vzájom-
né vzťahy – nielen v službe, počas akcií, ale aj 
v každodennom živote. Vernosť, obetavosť, svedo-
mitosť, spolupatričnosť, priateľstvo a pamäť. Je to 
tiež presvedčenie bežných ľudí, že vždy môžu rátať 
s pomocou a podporou v krízových situáciách.

So zámerom priblížiť a znovu dať náležité miesto 
v dejinách, bolo prijaté rozhodnutie, že tematika 
mikroprojektu bude zameraná na dejiny dobro-
voľných hasičov a ich veľmi širokej, neoceniteľnej 
a často náležite nedocenenej úlohy pri formovaní 
života spoločnosti v súčasnom slovensko-poľskom 
pohraničí.

Múzeum „Povisliansky etnografický park vo Wy-
giełzówe a zámok Lipowiec“ v spolupráci s Lipto-
vským múzeom v Ružomberku zrealizovalo spolo-
čný cezhraničný mikroprojekt s názvom „BOHU NA 
CHVÁLU, ĽUĎOM NA ÚŽITOK” spolufinancovaný 
Európskou úniou z Európskeho fondu regionálne-
ho rozvoja a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 
Euroregiónu „Tatry” v rámci programu Interreg 
V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020.

„Bohu na chválu, ľuďom na úžitok” je heslo dobro-
voľných hasičov, ktoré pochádza ešte z prvej polo-
vice 19. storočia. Veľmi dobre charakterizuje prácu, 
povolanie a angažovanosť, to všetko, čo znamená 
byť dobrovoľným hasičom. Už viac ako 150 rokov na 
oboch stranách súčasnej slovensko-poľskej hrani-
ce dobrovoľné hasičské zbory majú svoje čestné 
a nenahraditeľné miesto.
Dobrovoľní hasiči slúžili obyvateľom pri boji s po-
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Są wśród nas. Ludzie różnych zawodów, poglądów, 
przekonań i w różnym wieku. Strażacy ochotnicy, 
ratownicy wolontariusze i pasjonaci. Przez 150 lat 
istnienia ich organizacji, poszarpanej i mocno do-
tkniętej historią tej ziemi, stają się dziś podstawą 
skutecznego systemu bezpieczeństwa wewnętrz-
nego kraju. Fundamentem postawy obywatelskiej, 
wierności ideałom, szacunku i pokory w wykony-
waniu misji, którą im powierzono. Szacunku do hi-
storii, szacunku do człowieka…
A przecież strażacy ochotnicy to nie tylko karne, 
zorganizowane i niezawodne ratownictwo. Czy 
można nie mieć w pamięci paradnych przemar-
szów kolumn czy pododdziałów strażackich z oka-
zji Dnia Strażaka? Czy dziwi obraz zmiany warty 
przy Grobie Pańskim w czasie Wielkiej Nocy, pro-
cesji i sztandarów powiewających podczas Boże-
go Ciała? Wielu zapewne wspomni również słynne 
festyny strażackie w remizie. Ten obraz ceremonii 
i sielanki często przerywany był głośnym wyciem 
syreny alarmowej wzywającej do ratowania życia, 
zdrowia i mienia.
Straże pożarne od zawsze odgrywały ważną rolę 
w działalności patriotyczno-wychowawczej, wpa-
jając swym członkom zasady bezinteresownej 
służby społeczeństwu, obowiązkowość, dyscypli-
nę, karność, a przeszkolenie paramilitarne w okre-
sie ostatnich zaborów służyło również do szybkie-
go podjęcia walki zbrojnej. Działające na podstawie 
statutów zatwierdzanych przez zaborców, mogły 
organizować strażackie zbiórki ćwiczebne, które 
pod pozorem zajęć z musztry czy regulaminów 
służby uczyły czegoś więcej. Podczas uroczystości 
Dnia Strażaka w roku 2018 ks. Ryszard Stolarczyk 
wygłosił w homilii myśl, którą zapamiętałem: „Stra-
żacy w tym czasie byli depozytariuszami wolności”.
Charakterystykę różnorodnych form działalności 
straży pożarnych tak przedstawił jeden z organi-
zatorów polskiej straży pożarnej, wielce zasłużony 
działacz strażacki Bolesław Chomicz (1878–1959):

Ochotnicza straż ogniowa z wielu względów jest do-
niosłym posterunkiem służby publicznej, pod której 
sztandarami obywatel zaprawia się do dyscypliny, 
uczy się posłuchu i karności dla swej władzy przez 
niego wybranej, pogłębia w swym sercu poczucie 
obowiązku i poświęcenia, a w sztandarze swym 
widzi symbol jedności, bez której nie ma w spo-
łeczeństwie i państwie ładu, harmonii i poszano-
wania dla siły moralnej, na gruncie samopomocy 
obywatelskiej w walce z klęską społeczną. Karne, 

pełne hartu i poświęcenia drużyny strażackie nie 
mają stronnictw, kast i stanów, bo pod hasłem „je-
den za wszystkich – wszyscy za jednego” śpieszy 
pod sztandar drużyny każdy: zarówno siermiężny 
wieśniak i posiadacz większej własności, jako też 
przedstawiciel stanu duchownego, nauczyciel lu-
dowy, robotnik, rzemieślnik[1].
 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że w strażach 
pożarnych nie występowało w owym czasie zjawi-
sko dyskryminacji wyznaniowej lub narodowościo-
wej, a należeli do nich i zgodnie współpracowali 
obywatele różnych narodowości i wyznań[2].
Straże pożarne odgrywały wiodącą rolę w życiu 
społeczno-kulturalnym małych miast, miasteczek, 
osiedli i wsi. Prowadzono orkiestry dęte, amator-
skie zespoły teatralne, chóry, biblioteki, czytelnie, 
odczyty, a w latach trzydziestych XX wieku organi-
zowano zbiorowe słuchanie audycji radiowych[3].
W okresie zaborów druhowie nie ograniczali się je-
dynie do lokalnych działań społecznych, ale rów-
nież tłumnie uczestniczyli w uroczystościach o cha-
rakterze narodowym, wnieśli też znaczący wkład 
w kształtowanie i rozwój świadomości politycznej 
tutejszego społeczeństwa. Okazją do manifesto-
wania postawy patriotycznej były także odbywają-
ce się w Krakowie uroczystości pogrzebowe sław-
nych Polaków – Adama Mickiewicza (1890), Jana 
Matejki (1893), Teofila Lenartowicza (1893), Adama 
Asnyka (1897). Ponadto brano udział w powitaniach 
lub pożegnaniach przybywających do miast i mia-
steczek zacnych gości, w pogrzebach zasłużonych 
mieszkańców, uroczystościach o charakterze re-
ligijnym. W nowym stuleciu delegacje strażackie 
uczestniczyły m.in. w obchodach 500-lecia bitwy 
pod Grunwaldem czy trzymaniu warty honorowej 
na stacjach i dworcach kolejowych podczas prze-
jazdu specjalnego pociągu z ciałem Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego[4].
W roku 2018 obchodziliśmy 100-lecie odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Strażacy w wielkim 
stopniu przyczynili się do tego wielkiego wyda-

1  Sprawozdanie I Ogólnopaństwowego Zjazdu Delegatów Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie 8 i 9 września 1921, Warszawa 1921, s. 4.
2  W.  Domielak,  O  straży  z  miasta  kwiatów,  „Strażak”  1980,  nr  20,  s.  45; 
zob. też: M. Bębenek, „Historia Chrzanowskiej Straży Pożarnej 1872–1992”, 
rozdz. II: Rozwój organizacji strażackich pod zaborami, mps 2002, s. 14, ar-
chiwum KPPSP w Chrzanowie, archiwum Centralnego Muzeum Pożarnictwa 
w Mysłowicach.
3  M. Bębenek, op. cit., rozdz. IV: Społeczno-kulturalna działalność straży, s. 68.
4  S.  Bukowiec  (red.),  Strażacy  ziemi  oświęcimskiej,  Oświęcim 2018;  zob. 
też: M. Bębenek, op. cit.

Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny i Zamek Lipowiec – pełniący obowiązki dyrektora

Marek Bębenek

Pod skrzydłami św. Floriana. Nie tylko ratownictwo – działalność ochotniczych straży pożarnych na 
rzecz społeczeństwa w okresie ponad 150 lat na przykładzie województwa małopolskiego
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rzenia. Podczas I Ogólnopaństwowego Zjazdu De-
legatów Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej (1921) delegację uczestników Zjazdu przyjął 
w Belwederze Naczelnik Państwa Józef Piłsudski. 
W przemówieniu Marszałek nazwał straż pożarną 
„siostrzycą armii”, co zostało odczytane jako wy-
raz najwyższego uznania dla organizacji, na której 
karną służbę społeczeństwo polskie mogło i może 
liczyć w każdej potrzebie[5].

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej (ZOSP RP) to organizacja po-
żytku publicznego zrzeszająca 16 250 jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 4341 włą-
czonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga-
śniczego; to blisko 700 000 członków, w tym po-
nad 450 tysięcy to strażacy czynni, biorący udział 
w akcjach ratowniczo-gaśniczych (dane z grudnia 
2020). Do ZOSP RP należy blisko 100 000 dziewcząt 
i chłopców (zrzeszonych w Młodzieżowych Dru-
żynach Pożarniczych, których jest ponad 10 000), 
a także 40 000 kobiet (1470 Kobiecych Drużyn Po-
żarniczych). 
Wielką wagę przywiązuje się do organizacji i dzia-
łalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, 
które nierzadko wychowują nowych strażaków. 
Ogółem w MDP działa 83 817 osób. Większość sta-
nowią chłopcy – 54 421, ale nie brakuje też dziew-
cząt, których jest 29 396. Oprócz standardowych 
zajęć Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze uczestni-
czą w obozach organizowanych głównie na terenie 
kraju (w roku 2016 wzięły w nich udział 5553 osoby); 
na zagraniczne obozy MDP wyjechało 777 członków.
Wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych i po-
ziom wyszkolenia ich członków umożliwia podję-
cie działań ratowniczych w szerokim znaczeniu 
tego słowa. Działania z zakresu podstawowego, 
czyli ratowniczo-gaśniczego, może podjąć 15 201 
drużyn OSP, ratownictwa technicznego – 5307, 
ratownictwa powodziowego – 2933, ratownictwa 
chemicznego i ekologicznego – 473, ratownictwa 
medycznego – 5403, ratownictwa wysokościowe-
go – 472, ratownictwa wodnego – 1128, poszuki-
wawczo-ratowniczego – 3510 oraz innych dziedzin 
– 542.
W Ochotniczych Strażach Pożarnych działa 755 or-
kiestr, w których gra 19 977 muzyków. OSP to także 
grupy taneczne – 102 (1663 tancerzy). Nie można 
zapomnieć o zespołach artystycznych – 383 (4641 
członków). Przy OSP działa 1620 izb tradycji. Dru-
howie prowadzą 7390 kronik OSP.
W Ochotniczych Strażach Pożarnych funkcjonują 
Internetowe Centra Edukacyjno-Oświatowe i Wio-
ski Internetowe, wyposażone w sprzęt kompute-
rowy, łącza szerokopasmowe oraz bogaty zestaw 
programów e-learningowych, a to wszystko nieod-
płatnie dla lokalnych społeczności. Takich centrów 
jest około 700[6].

5  https://www.facebook.com/panstwowastraz.pozarna/poss/18125875 
58867049/ (dostęp: 19 XII 2020).
6  Zob.:  strazacki.pl,  https://strazacki.pl/artykuły/ochotnicze-straże-pożar-
ne-w-liczbach-najnowsze-dane (dostęp: 19 XII 2020).

Strażacy wolontariusze organizują akcje honorowe-
go krwiodawstwa oraz kluby dawców szpiku kost-
nego, pomoc ludziom niepełnosprawnym, dzie-
ciom chorym i z rozmaitymi dysfunkcjami, ludziom 
poszkodowanym w wyniku katastrof i klęsk żywio-
łowych itp. Na potrzeby niniejszego artykułu podam 
jedynie nieliczne, wybrane przykłady takiej działal-
ności z obszaru województwa małopolskiego[7].

Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Chocz-
ni (powiat Wadowice, województwo małopol-
skie)[8].
Początki orkiestry w Choczni to rok 1949, kiedy to 
ówczesny minister poczt i telegrafów dr Józef Pu-
tek reaktywował orkiestrę już przy OSP – zakupił 
instrumenty, sprowadził nauczyciela do szkoły 
i rozpoczął naukę gry na instrumentach. Koleje 
losu orkiestry były różne; jej poziom zaczyna się 

podnosić w roku 1977, gdy kapelmistrzem zostaje 
Leopold Skupień. Orkiestra bierze udział w prze-
glądach wojewódzkich orkiestr OSP, zajmując czo-
łowe miejsca.
W roku 1992 kapelmistrzem zostaje major Wojska 
Polskiego Aleksander Dębski i wówczas orkiestra 
zaczyna wznosić się na wyżyny doskonałości. Wy-
jeżdża do Watykanu i Werony, gdzie koncertuje dla 
Ojca Świętego Jana Pawła II. Pod batutą Aleksan-
dra Dębskiego zajmuje pierwsze miejsca na prze-
glądach wojewódzkich i regionalnych, kwalifikuje 
się do udziału w XIII Ogólnopolskim Festiwalu Or-
kiestr OSP w Chodzieży. Niestety, w roku 1994 mjr 
Dębski, dotknięty ciężką, nieuleczalną chorobą, 
przerywa współpracę z orkiestrą. Za pulpitem dy-

7  W województwie małopolskim działa 1361 jednostek ochotniczych straży 
pożarnych, w tym 417 OSP jest włączonych do Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego. Łączna liczba małopolskich strażaków ochotników wynosi 
ok. 70 tysięcy (dane za rok 2019, uzyskane w Komendzie Wojewódzkiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Krakowie).
8  Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Choczni powstała w 1892 z ini-
cjatywy pp. Nowaka i Łopatki. OSP w Choczni została założona w roku 1923 
przy  Towarzystwie  Gimnastycznym  „Sokół”;  rys  historyczny  zob.:  KPPSP 
Wadowice.

Amatorski zespół sceniczny OSP Chrzanów. Rok 1928. 
Zbiory Kazimierza Gołąba, Kraków 2002
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rygenckim zastępuje go kapitan Wojska Polskiego 
Szymon Piątek. Pod jego kierownictwem orkiestra 
otrzymuje główną nagrodę na XIII Ogólnopolskim 
Festiwalu Orkiestr OSP w Chodzieży. Wysoki po-
ziom zespołu zostaje potwierdzony na X Festiwalu 
w Koninie kolejną nagrodą główną. Orkiestra pro-
wadziła również odnoszący sukcesy big-band.
Od 20 lat OSP Chocznia jest organizatorem kon-
certu „Strażacy Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II 
w hołdzie”[9], który corocznie odbywa się w Wado-
wicach. Pierwszy występ zorganizowano 18 maja 
2000, w 80. rocznicę urodzin papieża. W impre-
zie udział biorą orkiestry dęte OSP z całej Polski 
– w pierwszym zagrało jednocześnie 80 orkiestr 
i 3000 muzyków. Największym wyzwaniem był 
koncert zorganizowany w roku 2003 w Watykanie 
z okazji 25. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II. Do 
Rzymu wyjechało 20 orkiestr z Polski, a organiza-
torem w całości była OSP w Choczni.
Orkiestra OSP w Choczni koncertuje i uświetnia 
imprezy strażackie, patriotyczne i rozrywkowe 
na terenie Małopolski, a także w Polsce i poza jej 
granicami. W roku 2019 podczas Małopolskich 
Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka za cało-
kształt działalności została uhonorowana Orderem 
św. Floriana.

Dziecięca Drużyna Pożarnicza Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Witanowicach (powiat wadowicki). 
Ochotnicza Straż Pożarna w Witanowicach po-
wstała w roku 1925 z inicjatywy Ignacego Bronic-
kiego, organisty i jednocześnie naczelnika poczty. 

Na początku OSP Witanowice liczyła 16 członków 
i została zarejestrowana w Związku Straży Pożar-
nych w Wadowicach. Obecnie liczy 76 członków, 
w tym 40 członków Młodzieżowej Drużyny Po-
żarniczej. Działa podczas gaszenia pożarów oraz 
usuwania innych miejscowych zagrożeń, w tym 

9  Do czasu śmierci papieża Jana Pawła II koncerty odbywały się pod 
nazwą „Strażacy Janowi Pawłowi II w darze”.

skutków powodzi i wichur. Corocznie uczestniczy 
w ponad 50 akcjach ratowniczo-gaśniczych. Obec-
nie OSP Witanowice mieści się w remizie wybudo-
wanej w roku 1972 oraz posiada dwa samochody 
ratowniczo-gaśnicze. W roku 1997 została włą-
czona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego. Jej prezesem jest druh Zbigniew Kwarciak, 
a naczelnikiem druh Tadeusz Mrowiec. Wizytówką 
OSP w Witanowicach, szczególnie wyróżniającą 
się w regionie, jest praca z młodzieżą.
Od roku 1965 przy OSP działa Młodzieżowa Dru-
żyna Pożarnicza, której szeregi dzisiaj tworzy 18 
chłopców i 22 dziewczynki. W roku 2015 drużyna 
uzyskała prawo noszenia proporca MDP. Osiągnię-
cia MDP to m.in. II miejsce w wojewódzkich zawo-
dach sportowo-pożarniczych (1992), czołowe loka-
ty w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej, I, II i III miejsca w Wo-
jewódzkiej Spartakiadzie Świetlicowej, dwukrotnie 
I miejsce w Wojewódzkim Rajdzie MDP. Przy OSP 
działa także młodzieżowy zespół wokalny Czarna 
Trzynastka, który został wyróżniony na I Ogólno-
polskim Festiwalu Piosenki Strażackiej w Ciecho-
cinku (1996). Od roku 1998 OSP Witanowice jako 
pomysłodawca organizuje Powiatowy Turniej Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarniczych im. Druha Piotra 
Galasa, na którym corocznie rywalizują drużyny 
młodzieżowe OSP z całego powiatu. 
Działalność wychowawczo-edukacyjna wśród 
dzieci i młodzieży zaowocowała utworzeniem przy 
MDP Dziecięcej Drużyny Pożarniczej „Siekieratki”, 
która aktywnie uczestniczy w zawodach dla dzieci 
i pokazach pożarniczych. Drużynę tworzą najczę-
ściej dzieci i wnuki strażaków, a przedział wiekowy 
to 3 do 10 lat. Mali strażacy brali udział m.in. w II 
Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych 
w Wadowicach, turnieju organizowanym przez 
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Kra-
kowie „Jestem Mały, Wiem Więcej”, Powiatowym 
Turnieju Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych im. 
Druha Piotra Galasa w Witanowicach. W Wielką 
Sobotę MDP i „Siekieratki” pełnią wartę przy Grobie 
Pańskim, natomiast w Wielką Niedzielę uczestni-
czą w uroczystej procesji i mszy świętej rezurek-
cyjnej[10].

Ratownictwo medyczne oraz Dziecięca Drużyna 
Pożarnicza Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrza-
nowie
Na wieść o formujących się towarzystwach ognio-
wych w Krakowie, Wadowicach i Żywcu projekt 
powołania do życia zorganizowanej samoobro-
ny mieszkańców Chrzanowa został zrealizowany 
w roku 1872. Założycielami Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Chrzanowie byli: Karol Szurek (c.k. adiunkt 
sądowy), Edward Janikowski (sekretarz gminy), 
Franciszek Strzemecki, Władysław Dygulski i Piotr 
Wartalski[11]. Jej siedziba mieści się niespełna 200 

10  Archiwum KPPSP w Wadowicach.
11  „Biblioteka Strażacka” 1900, nr 25, s. 113–115, 127; zob. też: M. 
Bębenek, op. cit., s. 27.

Dziecięca Drużyna Pożarnicza z Witanowic. 
Źródło Archiwum KPPSP w Wadowicach.
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metrów od Państwowej Straży Pożarnej w Chrza-
nowie. Ochotnicza Straż Pożarna w Chrzanowie 
jest jednostką o tyle niezwykłą, że – mimo iż nie 
posiada własnego samochodu gaśniczego – kil-
kadziesiąt razy w roku bierze udział w działaniach 
ratowniczo-gaśniczych. Oryginalność tej jednostki 
charakteryzują dwa główne elementy:

  > specjalizacja – ratownictwo medyczne (jed-
nostka jest wyposażona w ambulans i grupuje 
wykształconych ratowników medycznych);
    > obecność „Małych Strażaków” OSP Chrzanów 
– jedna z najmłodszych drużyn pożarniczych 
w Polsce.

Do niedawna chrzanowskich strażaków można 
było rozpoznać dzięki organizowanych przez nich 
manewrach ratowniczych ku czci zmarłego w roku 
2010 naczelnika, druha Stefana Skrzydlewskiego. 
W manewrach – ćwiczeniach z realistyczną pozo-
racją – brało udział ponad 300 osób jednocześnie.
Jednostka zrzesza około 50 członków, z czego 30 
jest uprawnionych do udziału w działaniach ratow-
niczo-gaśniczych. Poza wyjazdami do pożarów 
i miejscowych zagrożeń druhowie z Chrzanowa 
biorą udział w licznych zabezpieczeniach medycz-
nych imprez kulturalnych i sportowych na terenie 
miasta, gminy, powiatu i województwa. Od roku 
2018 jednostka OSP w Chrzanowie stanowi trzon 
Plutonu „Medyk” będącego częścią Małopolskiej 
Brygady Odwodowej. Druhowie zajmują się też 
szeroko pojętą prewencją społeczną, zwłaszcza 
wśród dzieci i młodzieży – prowadzą w szkołach 
i przedszkolach zajęcia z udzielania pierwszej po-
mocy. Za swoje zasługi w tej dziedzinie jednost-
ka została uhonorowana przez fundację Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy sprzętem do na-
uki. W szeregach jednostki działają mistrzowie 
Polski w ratownictwie medycznym i drogowym 
z roku 2005.
Siedzibą OSP jest remiza przy ulicy Śląskiej 20 
w Chrzanowie, w której kiedyś mieściła się Zawo-
dowa Straż Pożarna. Dziś to już obiekt zabytkowy, 
o który druhowie walczą, aby utrzymać go w jak 
najlepszej formie.

Ognisty Ratownik – Gorąca Krew
Małopolski Oddział Okręgowy w roku 2019 ogło-
sił już XI edycję programu Strażacy w Honorowym 
Krwiodawstwie Polskiego Czerwonego Krzyża, 
pod hasłem „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”. 
Celem corocznego programu jest jak zwykle po-
zyskanie dla rozwoju honorowego krwiodawstwa 
doskonale zorganizowanych środowisk strażaków 
zawodowych i ochotników. Głównie chodzi o po-
prawę zaopatrzenia służby zdrowia w krew, ale tak-
że o aktywizację lokalnych środowisk strażackich 
w honorowym krwiodawstwie oraz zacieśnienie 
współpracy PCK z odpowiednimi strukturami Pań-
stwowej Straży Pożarnej i Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP, jak również wypracowanie 

stabilnego modelu uczestnictwa strażaków zawo-
dowych i ochotników w ratowaniu życia ludzkiego 
poprzez oddawanie krwi oraz popularyzowanie 
przez nich honorowego krwiodawstwa i zachęca-
nie lokalnych społeczności do czynnego uczest-
nictwa w tej formie humanitarnej działalności 
na rzecz drugiego człowieka[12].
W czasie trwania programu, od 2 stycznia do 14 
grudnia 2019, przeprowadzono 47 akcji, pozysku-
jąc 1230 550 litrów krwi od strażaków i innych osób 
zachęconych do jej oddawania[13].

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Zarzą-
dzie Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Brzeźnicy (powiat wado-
wicki).
W roku 2014 na terenie gminy Brzeźnica z inicja-
tywy strażaków ochotników powstał Klub Honoro-
wych Dawców Krwi w celu pomagania potrzebu-
jącym w leczeniu za pomocą cennego daru, jakim 
jest krew. Członkowie klubu dla ratowania zdrowia 
i życia drugiego człowieka bezinteresownie, z wła-
snej woli, nieodpłatnie oddają krew lub jej skład-
niki, działając zgodnie z podstawowymi zasadami 
Czerwonego Krzyża, stanowiącymi najpełniejsze 
potwierdzenie idei ludzkiego braterstwa. Strażacki 
klub krwiodawców ma duże osiągnięcia – w latach 
2014–2019 zorganizowano 23 akcje poboru krwi i 16 
akcji rejestracji dla potencjalnych dawców szpiku. 
Klub wystawił wnioski dla Zasłużonych Honoro-
wych Dawców Krwi III stopnia – 21 osobom, II stop-
nia – 4 osobom, Zasłużony dla Zdrowia Narodu – 1 
osobie. Prezesem klubu jest druh Janusz Ciężadlik 
z OSP Brzezinka.
W roku 2016 klub zdobył III miejsce w ogólnopol-
skim konkursie HDK „Ognisty Ratownik – Gorąca 
Krew” w kategorii najaktywniejsza jednostka oraz 
II miejsce indywidualne dla najaktywniejszego 
strażaka z okręgu małopolskiego. Ponadto klub 
uczestniczy w wielu inicjatywach społecznych (lub 
współorganizuje je), takich jak: pomoc w pozyski-
waniu projektów dla szkół „Psi patrol”, ,,Podziel się 
uśmiechem”, „Pomoc dla osób, które utraciły pracę 
przez Covid-19” (dostawca pomocy PCK z terenu 
gminy Brzeźnica); ufundował również maseczki 
z certyfikatem dla medyków i wspiera szpital.
W roku 2019, w uznaniu za zasługi na rzecz PCK, 
Zarządowi Oddziału Gminnego ZOSP RP w Brzeź-
nicy oraz druhowi Markowi Lenartowi i druhowi Ja-
nuszowi Ciężadlikowi nadano Odznakę Honorową 
I stopnia (najwyższą i najstarszą odznakę PCK). 25 
marca 2019 przedstawiciele klubu uczestniczyli 
w uroczystej gali 100-lecia Polskiego Czerwonego 
Krzyża, połączonej z galą kolejnego etapu okrę-
gowego XIII edycji programu „Ognisty Ratownik 
– Gorąca Krew” w Małopolsce. Od kilku lat klub 
uczestniczy w ogólnopolskiej akcji krwiodawstwa 

12  http://pck.malopolska.pl/xiv-edycja-programu-ognisty-ratownik-goraca-
krew-na-rok-2019/ (dostęp: 19 XII 2020).
13  https://www.tarnowska.tv/imprezy/138,ognisty-ratownik-goraca-krew-
zapraszamy (dostęp: 19 XII 2020).
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pod nazwą „spoKREWnieni służbą”, organizowanej 
w hołdzie żołnierzom wyklętym i objętej honoro-
wym patronatem przez ministrów spraw wewnętrz-
nych i administracji oraz obrony narodowej[14].

Klub Motocyklowy Strażaków Riders of Flames 
Wadowice.
Wszystko zaczęło się w roku 2009, gdy kilku za-
palonych strażaków motocyklistów postanowiło 
po latach powrócić do zainteresowania motocy-
klami. Początki to wspólne wyjazdy na różnego 
rodzaju zloty oraz niedzielne wycieczki do cieka-
wych zakątków naszego kraju. Dało to początek 
niewielkiej grupie ludzi, których połączyła nie tylko 
pasja do jazdy, lecz także praca w ochronie prze-
ciwpożarowej. Zrodziła się też myśl, by formalnie 
zorganizować grupę pasjonatów motocykli. I tak 28 
kwietnia 2010 na założycielskim walnym zebraniu 
postanowiono zawiązać Stowarzyszenie Klub Mo-
tocyklowy Strażaków. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami uchwalono statut i wybrano władze, 
uporano się z formalnościami w Krajowym Reje-
strze Sądowym, Urzędzie Statystycznym, Urzędzie 
Skarbowym oraz Starostwie Powiatowym; klub 
przystąpił do Kongresu Polskich Klubów Motocy-
klowych MC. W czasie formowania się grupy przyj-
mowano nowych członków i sympatyków. Klub 
przeprowadził kilka zlotów dla pasjonatów moto-
cykli z całej Polski. 9 kwietnia 2011 jego przedsta-
wiciele uczestniczyli w Kongresie Polskich Klubów 
Motocyklowych i otrzymali prawo noszenia zna-
ków klubowych na kamizelkach oraz prawo no-
szenia naszywki kongresowej. 6 października 2012 
odbył się jesienny Kongres Polskich Klubów Moto-
cyklowych, na którym członkom przyznano prawo 
noszenia pełnych barw klubowych na plecach ka-
mizelek. 
W skład struktury organizacyjnej wchodzi oddział 
główny, tzw. Mother Chapter, w Wadowicach oraz 
cztery chaptery w Polsce: Chapter Krosno, Chap-
ter Jasień, Chapter Radom, Chapter Katowice. Do 
klubu należy łącznie około 90 osób związanych 
ze strażą zawodową i ochotniczą, emeryci i sym-
patycy pożarnictwa. Od roku 2001 wadowiccy mo-
tocykliści na rozpoczęcie sezonu motocyklowego 
przyłączają się do ogólnopolskiej akcji Motoser-
ce, którą współorganizują w Wadowicach. Chcą 
propagować idee krwiodawstwa, zwrócić uwagę 
na ciągły niedostatek krwi w lecznictwie, a przy 
okazji pokazać, że „nie taki motocyklista straszny, 
jak go malują”. Podczas imprezy jest wiele atrak-
cji dla mieszkańców: pokazy strażackie, występy 
dzieci, parada motocykli oraz spotkania integra-
cyjne. Przez wiele lat działalności, we współpracy 
z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Krakowie, uzbierano około 150 litrów 
tego wartościowego leku. Klub organizuje też co 
roku świąteczny przejazd, tzw. Paradę Motocykli – 
Motomikołaje, dla dzieci i dorosłych. Członkowie 
klubu biorą udział w wielu imprezach i uroczysto-

14  Archiwum KPPSP w Wadowicach, Sprawozdania.

ściach strażackich, m.in: w paradzie podczas festy-
nu na Stadionie Narodowym w Warszawie z okazji 
20-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej 
i XII Zjazdu Krajowego Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych RP (25 sierpnia 2012), w corocznej 
samochodowo-motocyklowej pielgrzymce straża-
ków drogą papieską Zakopane–Ludźmierz, w wo-
jewódzkich obchodach Dnia Strażaka, jubileuszach 
PSP i OSP. 
Pomoc dla Australii
Na przełomie 2019 i 2020 roku ze zgrozą śledzili-
śmy dramatyczne pożary australijskiego buszu 
i lasów. Już wtedy wiedzieliśmy, że miejsca objęte 
pożogą zmienią się na długie lata. Sezon pożaro-
wy 2019–2020 był jednak inny niż dotychczasowe. 
Pożary objęły niespotykaną dotąd powierzchnię, 

były wyjątkowo intensywne, a także trwały dłu-
żej niż zwykle. Sytuacja była na tyle tragiczna, że 
wydarzenia z przełomu tych lat zostały przez Au-
stralijczyków określone mianem „czarnego lata”. 
W pomoc dla straży pożarnej w Australii włączyli 
się strażacy z Małopolski.
Ochotnicza Straż Pożarna w Porębie Spytkowskiej 
(powiat brzeski) zorganizowała zbiórkę na rzecz 
strażaków walczących z pożarami w Australii. Ze-
brane środki zostały przekazane na wyposażenie 
i sprzęt medyczny służący do ratowania ludzkiego 
życia, ale w tym przypadku również zwierząt giną-
cych w pożarach.

Dzisiaj – pandemia SARS-CoV-2
Strażacy w województwie małopolskim podejmują 
liczne działania wspierające walkę z rozprzestrze-
nianiem się pandemii Covid-19[15]. Między innymi 
obsługują namioty w przyszpitalnych punktach 
przyjęć (obecnie na terenie województwa ma-
łopolskiego utworzone są 23 polowe izby przy-
jęć). W powiecie nowotarskim strażacy wspierali 
działania Karpackiego Oddziału Straży Granicznej 

15  Wyciąg z raportu dziennego Małopolskiego Komendanta Wojewódzkie-
go Państwowej Straży Pożarnej. Archiwum KWPSP Kraków 2019.

Strażacy OSP Poręba Spytkowska w Pałacu Prezydenckim 
podczas przekazania zebranej kwoty na rzecz wsparcia wali 
z pożarami w Australii.
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w ramach kontroli sanitarnej na granicy polsko-sło-
wackiej – skontrolowali 5966 osób podróżujących 
w 4460 pojazdach. W pełni wykorzystywany jest 
system wideokonferencji. Za jego pośrednictwem 
komendanci powiatowi/miejscy PSP województwa 
małopolskiego m.in. łączą się z dowódcami szcze-
bla interwencyjnego jednostek Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych. W tej formie w tematyce związanej 
z zapobieganiem rozprzestrzeniania się Covid-19 
przeszkolonych zostało 3036 druhów.
Strażacy w Małopolsce pomogli dostarczyć ter-
mometry, maseczki oraz płyny dezynfekcyjne dla 
szkół, żłobków i przedszkoli (3103 termometry, 
1708 750 maseczek, niemal 11 000 pojemników 
płynu do rąk, ponad 109 282 pięciolitrowe pojem-
niki płynu do dezynfekcji).
Na szczególną uwagę zasługuje zaangażowanie 
druhów Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy 
niosą pomoc mieszkańcom Małopolski w związ-
ku z zagrożeniem SARS-CoV-2. Wspólnie z pra-
cownikami opieki społecznej strażacy dostarczają 
żywność i leki osobom objętym pomocą placówek 
społecznych oraz pozostającym w domowej kwa-
rantannie. Dostarczają również maseczki i środki 
do dezynfekcji. Strażacy zaangażowali się także 
w przekazywanie informacji – komunikatów i apeli 
do mieszkańców, by pozostali w domach.
Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, reali-
zując działania pomocowe związane z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skut-
ków rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2, w ramach 
współpracy jednostek ochrony przeciwpożarowej 
z samorządami lokalnymi dezynfekują miejsca 
przestrzeni publicznej, takie jak przystanki, barier-
ki czy budynki użyteczności publicznej. Działania 
polegają na odkażeniu środkiem dezynfekcyjnym 
przy wykorzystaniu specjalnych przenośnych 
opryskiwaczy spalinowych.
Strażacy wzmocnili swój potencjał sprzętowy. 
Z pozyskanych środków (Małopolska Tarcza An-
tykryzysowa – samorząd województwa małopol-
skiego) zakupili sprzęt i środki ochrony osobistej, 
takie jak fumigatory, generatory ozonu, półmaski 
FFP2 i FFP3, maseczki chirurgiczne, rękawiczki la-
teksowe, płyn do dezynfekcji, okulary ochronne/
gogle, ubrania ochronne, namioty stelażowe, opry-
skiwacze spalinowe, urządzenia do suszenia i ozo-
nowania. Dodatkowo druhowie w całej Małopolsce 
otrzymują sprzęt zakupiony ze środków pozyska-
nych w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzyso-
wej. Na doposażenie jednostek w sprzęt niezbęd-
ny do walki z SARS-CoV-2 przeznaczona została 
kwota 5 050 000 zł. Zakupiono:

  > 50 zestawów logistycznych dla OSP z terenu 
województwa, a także KW PSP w Krakowie oraz 
KM PSP w Krakowie. W skład zestawu wchodzi 
przyczepa transportowa, namiot stelażowy wraz 
z akcesoriami, agregat prądotwórczy, nagrzewnica 
olejowa, 10 łóżek polowych, 10 foteli/krzeseł skła-
danych, stolik polowy, 10 śpiworów oraz zestaw 

oświetleniowy. Zestawy logistyczne będą wyko-
rzystywane w czasie pandemii jako polowe izby 
przyjęć oraz do powiększania powierzchni szpi-
tali i realizacji funkcji szpitali polowych, stworze-
nia wydzielonych miejsc oczekiwania dla chorych 
oraz zapleczy magazynowych dla leków, środków 
ochrony osobistej i sprzętu medycznego, a także 
jako obiekty przystosowane do wykonania de-
kontaminacji i fumigacji skażonych osób i sprzętu 
(zagrożenia z katalogu CBRN). Po zakończeniu epi-
demii zestawy logistyczne będą wykorzystywane 
przez strażaków w trakcie długotrwałych akcji ra-
towniczo-gaśniczych jako zaplecze medyczne dla 
poszkodowanych podczas wypadków masowych. 
Ponadto mogą służyć w sytuacjach wyjątkowych 
jako tymczasowe zapewnienie schronienia dla 
ludzi oraz miejsce przechowywania sprzętu czy 
żywności. Namioty będą mogły znaleźć zastoso-
wanie w czasie imprez o charakterze kulturalno-
sportowym czy jako polowe miejsce spożywania 
posiłków podczas różnego rodzaju wydarzeń.
  > 600 sztuk urządzeń dezynfekujących: opryski-
waczy STIHL SR430 wraz z środkiem wirusobój-
czym i środkami ochrony indywidualnej. Każdy 
zestaw składa się z opryskiwacza spalinowego, 
5 kilogramów koncentratu środka wirusobójcze-
go (umożliwia sporządzenie 500 litrów roztworu), 
4 kombinezonów, 4 półmasek ochronnych FFP2, 
50 par rękawiczek ochronnych nitrylowych, 1 litra 
oleju silnikowego do opryskiwaczy oraz 4 sztuk 
gogli ochronnych. 18 czerwca 2020 strażacy z Wo-
jewódzkiego Ośrodka Szkolenia Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Krakowie wydali funkcjonariuszom 
z komend powiatowych i miejskich PSP woje-
wództwa małopolskiego kolejną partię urządzeń 
dezynfekujących (358 sztuk), które kolejno zostały 
przekazane jednostkom OSP.

W czerwcu 2020 strażacy z województwa mało-
polskiego uczestniczyli w akcji związanej z pomo-
cą humanitarną dla Białorusi i Mołdawii. W ramach 
pomocy dostarczono maseczki medyczne, ma-
seczki ochronne, płyny do dezynfekcji, kombine-
zony, przyłbice, respiratory oraz leki.
Strażacy z powiatu nowosądeckiego brali udział 
w organizacji i obsłudze mobilnego punktu po-
brań wymazów na obecność wirusa SARS-CoV-2 
w Nowym Sączu oraz udzielili pomocy związanej 
z organizacją punktów przesiewowych w zakła-
dach pracy.

Mam świadomość, że podane w niniejszym opra-
cowaniu przykłady szerokiej działalności straża-
ków nie wyczerpują katalogu podobnych zdarzeń 
występujących w całej aktywności braci strażac-
kiej nie tylko w Małopolsce. Chociaż współczesna 
straż pożarna nie jest reliktem przeszłości, to jed-
nak szacunek do czasów minionych i historii wy-
zwala w dzisiejszym ratowniku wizję, misję i empa-
tię, ale przede wszystkim poszanowanie człowieka. 
A wszystko to pod skrzydłami św. Floriana.
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Sú medzi nami. Ľudia s rôznymi povolaniami, názor-
mi, presvedčeniami, ako aj v rôznom veku. Dobro-
voľní hasiči, záchranári a nadšenci. Počas viac než 
150 rokov existencie ich organizácie, zjazvenej 
a silno dotknutej dejinami tejto krajiny, stávajú sa 
dnes základom účinného systému vnútornej bez-
pečnosti moderného štátu. Základom občianske-
ho prístupu, vernosti ideálom, úcty a pokory pri 
vykonávaní misie, ktorá im bola zverená. Úcte k de-
jinám, úcte k človeku...
A predsa, dobrovoľní hasiči to nie je iba disciplino-
vané, organizované a spoľahlivé záchranárstvo. Dá 
sa vôbec zabudnúť na parádne prehliadky a pocho-
dy hasičských zástupov či jednotiek pri príležitosti 
Dňa hasičov? Prekvapuje niekoho zmena stráží pri 
Božom hrobe počas Veľkonočných sviatkov, pro-
cesie s vejúcimi štandardami na sviatok Božieho 
Tela a Krvi? Mnohým z nás sa pripomenú slávne 
hasičské oslavy a zábavy v hasičskej zbrojnici. Ten-
to obraz ceremónií a pohody často prerušoval zvuk 
sirény, ktorej naliehavý zvuk volal hasičov k výjaz-
du, k záchrane života, zdravia či majetku.
Hasičské jednotky mali vždy dôležité postavenie 
v národnobuditeľskej a vzdelávacej oblasti, svojim 
členom pomáhali objaviť krásu nezištnej služby 
spoločnosti, úctu k povinnosti, disciplíne a ich po-
lovojenský výcvik v posledných desaťročiach Ra-
kúsko-Uhorskej monarchie pomohol neskôr rýchlo 
zmobilizovať nezávislé poľské jednotky. Hoci pôso-
bili na základe štatútov, ktoré potvrdila vtedajšia 
štátna moc, mohli organizovať hasičské cvičenia, 
ktoré pod zámienkou cvičenia hasičského drilu či 
poriadkov zároveň učili hasičov niečo viac. Počas 
slávnosti Dňa hasičov v roku 2018, kňaz Ryszard 
Stolarczyk vo svojej kázni spomenul myšlienku, 
ktorú som si zapamätal: „Hasiči boli v tých časoch 
depozitármi slobody”.
Charakteristiku rôznorodých foriem činnosti hasi-
čských jednotiek takto predstavil jeden z organi-
zátorov poľského hasičského zboru, mimoriadne 
zaslúžilý hasič-aktivista Bolesław Chomicz (1878–
1959):

Dobrovoľné hasičské jednotky sú z viacerých hľa-
dísk významnou strážou verejnej služby, pod ich 
štandardami sa obyvateľ cvičí disciplíne, učí sa 
plniť rozkazy a poslúchať ním zvolenú vládu, v svo-
jom srdci si prehlbuje pocit povinnosti a posvätenia 
a v svojej zástave vidí symbol jednotky, bez ktorej 
v spoločnosti ani v štáte neexistuje poriadok, har-

mónia a úcta pre morálnu silu, na základe občian-
skej spolupatričnosti v boji so spoločenskými po-
hromami. Disciplinované hasičské jednotky, plné 
odvahy a posvätenia, netvoria rôzne strany, kasty 
a stavy, pretože pod heslom „jeden za všetkých 
– všetci za jedného“ sa pod štandardou oddielu 
ponáhľa každý: tak trochu neohrabaný sedliak, 
majiteľ väčšieho majetku, či predstavitelia ducho-
venstva, ľudoví učitelia, robotníci aj remeselníci[1]. 
 

Na tomto mieste je potrebné podotknúť, že vo 
vtedajšom čase v hasičských jednotkách nedo-
chádzalo k diskriminácii na základe vierovyznania 
či národnosti a jednotky tvorili obyvatelia rôznych 
národností a vierovyznaní, ktorí v zhode na-
vzájom spolupracovali[2].
Hasičské jednotky plnili vedúcu úlohu v spoločen-
skom a kultúrnom živote malých miest, mestečiek, 
dedín a osád. Pôsobili pri nich dychové kapely, na-
ivné divadlá, spevokoly, knižnice, čitárne, konali sa 
rôzne prednášky, besedy a v 30. rokoch 20. storočia 
to boli tiež miesta spoločného počúvania rozhlaso-
vých relácií[3].
Dobrovoľní hasiči sa počas obdobia Rakúsko-U-
horskej monarchie neobmedzovali iba na miestne 
spoločenské aktivity, ale početne sa zúčastňovali 
na rôznych slávnostiach s národným charakte-
rom, tiež sa značne podieľali na formovaní a rozvoji 
politického povedomia miestneho obyvateľstva. 
Príležitosťou manifestovania národného povedo-
mia boli pohrebné slávnosti v Krakove slávnych 
predstaviteľov poľského národa – Adama Mickie-
wicza (1890), Jana Matejka (1893), Teofila Lenar-
towicza (1893), Adama Asnyka (1897). Okrem toho 
sa zúčastňovali na privítaniach alebo rozlúčkach 
rôznych vzácnych hostí, ktorí navštívili mestá, me-
stečká a dediny, ako aj na pohreboch zaslúžilých 
obyvateľov, či na slávnostiach náboženského cha-
rakteru. V novom 20. storočí sa delegácie hasičov 
zúčastnili okrem iného na slávnostiach 500. výročia 
bitky pod Grunwaldom, či na držaní čestnej stráže 
na cestných a železničných staniciach počas pre-

1  Sprawozdanie I Ogólnopaństwowego Zjazdu Delegatów Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie 8 i 9 września 1921, Warszawa 
1921, s. 4.
2  W. Domielak, O straży z miasta kwiatów, „Strażak” 1980, č. 20, s. 45; po-
zri tiež: M. Bębenek, „Historia Chrzanowskiej Straży Pożarnej 1872–1992”, 
kap. II: Rozwój organizacji strażackich pod zaborami, mps 2002, s. 14, ar-
chív Okresného riaditeľstva HaZZ Chrzanów, archív Centrálneho hasičského 
múzea Mysłowice.
3  M. Bębenek, op. cit., kap. IV: Społeczno-kulturalna działalność straży, s. 68.

Múzeum Povisliansky etnografický park v dedine Wygiełzów a zámok Lipowiec – zástupca 
riaditel’a

Marek Bębenek

Pod krídlami sv. Floriána. Nielen záchranárstvo – činnosť jednotiek dobrovoľného hasičského zboru 
pre spoločnosť počas viac než 150 rokov na príklade Malopoľského vojvodstva
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jazdu špeciálneho vlaku s telom maršala Jozefa 
Piłsudského[4]. 

V roku 2018 sme si pripomínali 100. výročie opäto-
vného získania nezávislosti Poľska. Hasiči sa vo ve-
ľkej miere podieľali na tomto veľkom podujatí. Po-
čas 1. celopoľského zjazdu delegátov hasičských 
zborov Poľskej republiky (1921) delegáciu účast-
níkov tohto zjazdu prijal vo Varšave, v paláci Belwe-
der, náčelník štátu Jozef Piłsudski. Maršal v svojom 
príhovore nazval hasičov „sestričkou armády“, čo 
bolo prijaté ako výraz najvyššieho uznania pre or-
ganizáciu, na ktorej disciplinovanú službu sa mohlo 
a môže spoľahnúť spoločnostʼ v každej potrebe[5].

Združenie jednotiek Dobrovoľného hasičského 
zboru Poľskej republiky (ZDHZ PR) je nezisková or-
ganizácia, ktorá zastrešuje 16 250 jednotiek Dobro-
voľného hasičského zboru, z toho 4 341 jednotiek je 
zapojených do štátneho hasičského a záchranného 
systému (HaZS); organizácia má skoro 700 000 
členov, z toho viac než 450 000 sú činní členovia, 
ktorí sa zúčastňujú na hasičských a záchranných 
akciách (údaje z decembra 2020). K ZDHZ PR patrí 
skoro 100 000 dievčat a chlapcov (ktorí sú združení 
v dorasteneckých hasičských oddieloch, ktorých je 
viac než 10 000) a tiež 40 000 žien (1 470 Ženských 
hasičských oddieloch).
Veľký dôraz sa kladie na organizáciu a činnosť do-
rasteneckých hasičských oddielov, ktoré často vy-
chovávajú nových hasičov. Celkovo v DHO pôsobí 
83 817 osôb. Väčšinu tvoria síce chlapci – 54 421, 
avšak dievčatá vôbec nechýbajú, je ich už 29 396. 
Dorastenecké hasičské oddiely sa okrem štandard-
ných aktivít zúčastňujú aj na táboroch, ktoré sú or-
ganizované na rôznych miestach v Poľsku (v roku 
2016 sa na nich zúčastnilo 5553 osôb); ako aj v za-
hraniční, na ktorých sa zúčastnilo 777 členov DHO.
Vybavenie jednotiek Dobrovoľného hasičského 
zboru a vysoká úroveň zaškolenia ich členov umo-
žňuje, aby sa mohli v širokom rozsahu zúčastňovať 
na záchranných akciách. Na základných akciách, 
tzn. hasičských a záchranných, sa môže zúčastniť 
15 201 jednotiek DHZ, technických záchranných 
akciách – 5307, povodňových záchranných akci-
ách – 2933, chemických a ekologických záchran-
ných akciách – 473, zdravotníckych záchranných 
akciách – 5403, výškových záchranných akciách 
– 472, vodných záchranných akciách – 1128, hľada-
cích a pátracích záchranných akciách – 3510 ako aj 
na záchranných akciách z iných oblastí – 542.
V rámci Dobrovoľného hasičského zboru pôsobí 
755 orchestrov, v ktorých hrá až 19 977 hudobníkov. 
Avšak DHZ má tiež tanečné súbory – 102 (1663 
tanečníkov). A tiež nemôžeme zabudnúť na ume-
lecké súbory– 383 (4641 členov). Pri DHZ pôsobí 
aj 1620 pamätných izieb. Členovia vedú 7390 kro-

4  S. Bukowiec (red.), Strażacy ziemi oświęcimskiej, Oświęcim 2018; pozri 
tiež: M. Bębenek, op. cit.
5  https://www.facebook.com/panstwowastraz.pozarna/post-
s/1812587558867049/ (prístup: 19. december 2020).

ník DHZ.
V rámci Dobrovoľného hasičského zboru fungujú 
internetové vzdelávacie a osvetové centrá a inter-
netové dediny, ktoré majú dobré IT vybavenie, širo-
kopásmové pripojenia a bohaté balíky e-vzdeláva-
cích programov a to všetko bezplatne pre miestne 
obyvateľstvo. Takých centier je už skoro 700[6].
Dobrovoľní hasiči tiež organizujú akcie dobrovo-
ľného odberu krvi a klub darcov kostnej drene, 
pomáhajú hendikepovaným, chorým deťom a de-
ťom s rôznymi disfunkciami, ľuďom zasiahnutým 
prírodnými katastrofami a živelnými pohromami 
ap. Pre potreby predmetného článku uvádzam iba 
niektoré, vybrané príklady takej činnosti realizova-
né v Malopoľskom vojvodstve[7].

Orchester Dobrovoľného hasičského zboru v de-
dine Chocznia (okres Wadowice, Malopoľské vo-
jvodstvo)[8]. Začiatky orchestra v Choczni siahajú 
do roku 1949, keď vtedajší minister pôšt a telegra-
fov, Dr. Józef Putek reaktivoval orchester, ktorý za-
čal pôsobiť už pri jednotke DHZ. Zakúpil hudobné 
nástroje, našiel učiteľa hudby a začalo sa vyučo-

vanie hry na hudobných nástrojoch. Neskôr osudy 
orchestra boli rôzne; jeho úroveň začala rásť v roku 
1977, keď sa kapelníkom stal Leopold Skupień. Or-
chester na rôznych vojvodských prehliadkach or-
chestrov DHZ získal popredné miesta a rôzne oce-
nenia.
V roku 1992 sa kapelníkom stal major Poľskej ar-
mády – Aleksander Dębski, v tom čase úroveň 
orchestra začala siahať po métu dokonalosti. Po-

6  Pozri: strazacki.pl, https://strazacki.pl/artykuły/ochotnicze-straże-pożar-
ne-w-liczbach-–-najnowsze-dane (prístup: 19. december 2020). (prístup: 19. 
december 2020).
7  V Malopoľskom vojvodstve pôsobí 1361 jednotiek Dobrovoľného 
hasičského zboru, z toho 417 jednotiek DHZ je zapojených do štátneho 
hasičského a záchranného systému. Celkový počet dobrovoľných hasičov v 
Malopoľsku je približne 70 tisíc osôb (údaje za rok 2019, získané z Vojvod-
ského riaditeľstva HaZZ Kraków).
8  Jednotka dobrovoľných hasičov v dedine Chocznia vznikla v roku 1892 z 
iniciatívy pánov Nowaka a Łopatki. Jednotka DHZ Chocznia bola založená 
v roku 1923 pri Telovýchovnej jednotke „Sokol”; historický náčrt, pozri: 
Okresné riaditeľstvo HaZZ PR Wadowice.

Naivné divadlo DHZ Chrzanów. Rok 1928. Zo zbierok 
Kazimierza Gołąba, Krakov 2002.
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darilo sa uskutočniť náročný zájazd do Vatikánu 
a Verony, kde sa uskutočnili koncerty pre svätého 
otca Jána Pavla II. Pod taktovkou Aleksandra Dęb-
ského orchester získaval prvé miesta na vojvod-
ských a regionálnych prehliadkach, postúpil na 13. 
celopoľský festival orchestrov DHZ v Chodzieży. 
Žiaľ, major Dębský v roku 1994 ťažko nevyliečiteľne 
ochorel a spoluprácu s orchestrom musel ukončiť. 
Za dirigentským pultom ho nahradil kapitán Po-
ľskej armády – Szymon Piątek. Orchester pod jeho 
vedením získal hlavnú cenu na 13. celopoľskom 
festivale orchestrov DHZ v Chodzieży. Vysokú úro-
veň súboru potvrdila aj hlavná cena na 10. festivale 
v meste Konin. Súčasťou orchestra bol aj úspešný 
big-band.
DHZ Chocznia až viac ako 20 rokov organizuje kon-
cert „Hasiči svätému otcovi Jánovi Pavlovi II. z úc-
ty[9]”, ktorý sa každoročne koná vo Wadowiciach. 
Podujatie malo svoju premiéru 18. mája 2000, pri 
príležitosti 80. narodenín pápeža. Zúčastňujú sa 
na ňom dychové orchestre DHZ z celého Poľska 
– počas prvého zahralo súčasne až 80 orchestrov 
a 3000 hudobníkov. Najväčšou výzvou bol koncert 
zorganizovaný v roku 2003 vo Vatikáne pri príležito-
sti 25. výročia pontifikátu Jána Pavla II. Do Ríma od-
išlo 20 orchestrov z Poľska a organizátorom celého 
podujatia bola jednotka DHZ Chocznia.
Orchester DHZ Chocznia koncertuje a sprevádza 
hasičské, národné aj zábavné podujatia na úze-
mí Malopoľska, ale aj v celom Poľsku a dokonca 
aj v zahraničí. V roku 2019 počas Malopoľských 
slávností Dňa hasičov bol orchester za svoju celko-
vú činnosť ocenený Rádom sv. Floriána.

Detský hasičský oddiel Dobrovoľného hasičského 
zboru v dedine Witanowice (okres Wadowice).
Jednotka DHZ v dedine Witanowice vznikla v roku 
1925 z iniciatívy Ignáca Bronického, organistu 
a súčasne náčelníka pošty. Na začiatku mala jed-
notka DHZ Witanowice 16 členov a bola zaregistro-
vaná v obvode DHZ Wadowice. V súčasnosti má už 
76 členov, z toho 40 členov patrí k dorasteneckému 
hasičskému oddielu. Podieľa sa na hasení požiarov, 
ako aj pri odstraňovaní rôznych miestnych ohroze-
ní, ako sú následky povodní či víchric. Každoročne 
sa zúčastňuje na viac než 50 hasičských a záchran-
ných akciách. Jednotka DHZ Witanowice v súča-
snosti sídli v hasičskej zbrojnici postavenej v roku 
1972 a disponuje dvoma hasičsko-záchrannými 
vozidlami. Jednotka bola v roku 1997 zapojená 
do štátneho hasičského a záchranného systému. 
Predsedom je Zbigniew Kwarciak a náčelníkom 
Tadeusz Mrowiec. Vizitkou DHZ v dedine Witano-
wice, ktorou sa môže popýšiť v celom regióne, je 
práca s mládežou.
Pri DHZ od roku 1965 pôsobí Dorastenecký ha-
sičský oddiel, ktorý v súčasnosti tvorí 18 chlap-
cov a 22 dievčat. Oddiel v roku 2015 získal právo 
nosiť štandardu DHO. Miestny dorastenecký ha-

9  Za života Jána Pavla II. sa koncerty konali pod názvom „Hasiči Jánovi 
Pavlovi II. v dare”.

sičský oddiel sa môže pochváliť okrem iného 2. 
miestom vo vojvodskej športovo-hasičskej súťaži 
(1992), poprednými miestami vo vojvodských eta-

pách celopoľskej súťaže z hasičských znalostí, 1., 2. 
a 3. miestom vo vojvodskej družinovej spartakiáde, 
dvoma víťazstvami vo vojvodskom rely DHO. Pri 
DHZ pôsobí aj dorastenecký vokálny súbor „Čierna 
trinástka“, ktorý získal ocenenie na 1. celopoľskom 
festivale hasičskej piesne v Ciechocinku (1996). Od 
roku 1998 DHZ Witanowice ako iniciátor organizuje 
okresný turnaj dorasteneckých hasičských oddie-
lov Piotra Galasa, na ktorom každoročne súťažia 
dorastenecké oddiely DHZ z celého okresu. 
Pôsobenie v oblasti výchovy a vzdelávania medzi 
deťmi a mládežou prinieslo svoje ovocie zalo-
žením pri DHZ osobitného Detského hasičského 
oddielu „Siekieratki”, ktorý sa aktívne zúčastňuje 
na súťažiach pre deti, ako aj na hasičských pred-
staveniach. Oddiel najčastejšie tvoria deti a vnuci 
hasičov, a tvoria ho deti vo veku od 3 do 10 rokov. 
Malí hasiči sa okrem iného zúčastnili na 2. okresnej 
športovo-hasičskej súťaži vo Wadowiciach, na tur-
naji organizovanom predstavenstvom vojvodskej 
jednotky HaZZ PR v Krakove – „Som malý, viem 
viac“, na okresnom turnaji dorasteneckých hasi-
čských oddielov Piotra Galasa vo Witanowiciach. 
Počas Veľkých sobôt DHO a „Siekieratki” držia 
stráž pri Božom hrobe a počas Veľkonočnej ne-
dele sa zúčastňujú na slávnostnej procesii a na sv. 
omši Zmŕtvychvstania[10].

Zdravotnícke záchranárstvo a Detský hasičský 
oddiel Dobrovoľného hasičského zboru v meste 
Chrzanów
Keď sa obyvatelia mesta Chrzanów dopočuli 
o vznikajúcich hasičských jednotkách v Krakove, 
Wadowiciach a Živci, aj v ich meste v roku 1872 
založili dobrovoľnú hasičskú jednotku. Zakladate-

10  Archív okresného riaditeľstva HaZZ PR Wadowice.

Detský hasičský oddiel z dediny Witanowice. Zdroj: 
Archív okresného riaditeľstva HaZZ PR Wadowice.
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ľmi jednotky dobrovoľných hasičov v Chrzanowe 
boli: Karol Szurek (c. a k. súdny asistent), Edward 
Janikowski (sekretár obce), Franciszek Strzemecki, 
Władysław Dygulski a Piotr Wartalski[11]. Jednotka 
sídlila necelých 200 metrov od Štátnej hasičskej 
jednotke v Chrzanowe. Jednotka dobrovoľného 
hasičského zboru v Chrzanowe je pomerne ne-
zvyčajná – napriek tomu, že nemá vlastné hasi-
čské vozidlo – niekoľkokrát za rok sa zúčastňuje 
na hasičských a záchranných akciách. Táto jednot-
ka za svoju originalitu vďačí predovšetkým dvom 
hlavným prvkom:

 >  špecializácia – zdravotnícke záchranárstvo 
(jednotka disponuje sanitkou a skupinou zaško-
lených zdravotníckych záchranárov);     
 > prítomnosť „Malých hasičov” DHZ Chrzanów 
– jeden z najmladších hasičských oddielov v ce-
lom Poľsku.

Chrzanowských hasičov sme mohli donedávna 
spoznať aj vďaka záchranárskym manévrom, kto-
ré organizujú na počesť svojho kolegu – Stefana 
Skrzydlewského, ktorý zomrel v roku 2010. Na ma-
névroch – cvičeniach s realistickým pózovaním – 
sa zúčastňovalo viac než 300 osôb súčasne.
Jednotka združuje približne 50 členov, z čoho 
30 má oprávnenia zúčastňovať sa na hasičských 
a záchranných akciách. Okrem výjazdov k hasi-
čom a miestnym ohrozeniam, dobrovoľní hasiči 
z Chrzanowa často zabezpečujú zdravotnícku slu-
žbu na mnohých kultúrnych a športových poduja-
tiach na území mesta, obce, okresu aj vojvodstva. 
Od roku 2018 je jednotka DHZ Chrzanów súčasťou 
čaty „Medyk”, ktorá patrí k Malopoľskej obvodnej 
brigáde. Hasiči sa zaoberajú aj široko chápanou 
spoločenskou prevenciou, predovšetkým medzi 
deťmi a mládežou – robia rôzne prednášky v ško-
lách aj materských školách s tematikou udeľovania 
prvej pomoci. Jednotka bola za svoje zásluhy v tej-
to oblasti ocenená školiacim vybavením, ktoré po-
skytla nadácia Veľký orchester sviatočnej pomoci. 
V radách jednotky pôsobia členovia, ktorí sa v roku 
2005 stali majstrami Poľska v zdravotníckom a do-
pravnom záchranárstve.
Jednotka DHZ sídli v hasičskej zbrojnici na ulici 
Śląska 20 v Chrzanowe, v ktorej kedysi sídlila jed-
notka profesionálnych hasičov. V súčasnosti je to 
už historická budova. Dobrovoľní hasiči musia vy-
nakladať značné úsilie, aby ju zachovali v čo najle-
pšom stave.

Ohnivý záchranár – Horúca krv
Malopoľská obvodná jednotka v roku 2019 vyhlási-
la už 11. edíciu programu Hasiči – Čestní darcovia 
krvi Poľského červeného kríža, pod heslom „Ohni-
vý záchranár – Horúca krv“. Cieľ každoročného pro-
gramu je ako vždy získať pre rozvoj dobrovoľného 
darcovstva krvi perfektne organizované komunity 

11  „Biblioteka Strażacka” 1900, č. 25, s. 113–115, 127; pozri tiež: M. 
Bębenek, op. cit., s. 27.

profesionálnych a dobrovoľných hasičov. Ide pre-
dovšetkým o zlepšenie dostupnosti krvi v zdravot-
níctve, ale tiež o aktivizáciu miestnych hasičských 
komunít v čestnom darcovstve, ako aj zosilnenie 
spolupráce Poľského červeného kríža s príslu-
šnými štruktúrami Hasičského a záchranného 
zboru a Dobrovoľného hasičského zboru v Poľskej 
republike, ako aj vypracovanie stabilného modelu 
účasti profesionálnych a dobrovoľných hasičov pri 
zachraňovaní ľudských životov darovaním krvi, ako 
aj o popularizáciu čestného darcovstva a nabáda-
nie miestnych obyvateľov k účasti v tejto forme 
humanitárnej činnosti takej dôležitej pre mnohých 
ľudí[12]. Počas trvania programu, od 2. januára do 14. 
decembra 2019 bolo zrealizovaných 47 akcií, získa-
vajúc 1 230 550 litrov krvi od hasičov a iných osôb, 
ktoré sa rozhodli darovať svoju krv[13].

Klub čestných darcov krvi Poľského červeného 
kríža pri riaditeľstve miestnej jednotky Dobrovo-
ľného hasičského zboru Poľskej republiky v dedi-
ne Brzeźnica (okres Wadowice).

V roku 2014 na území obce Brzeźnica z iniciatívy 
dobrovoľných hasičov vznikol Klub čestných dar-
cov krvi s cieľom pomáhať chorým týmto cenným 
darom, ktorým je nepochybne krv. Členovia klubu 
na záchranu zdravia a života druhého človeka nezi-
štne, z vlastnej vôle, neodplatne darúvajú krv alebo 
jej zložky, konajúc v súlade so základnými zásada-
mi Červeného kríža, ktoré sú najplnším potvrdením 
idei ľudskej spolupatričnosti. Hasičský klub darcov 
krvi zaznamenal viacero úspechov – v rokoch 2014 
až 2019 zorganizoval 23 akcií zameraných na odber 
krvi a 16 akcií na registráciu potenciálnych darcov 
kostnej drene. Klub podal návrhy na udelenie rádu 
Zaslúžený darca krvi 3. stupňa – 21 osobám, 2. stu-
pňa – 4 osobám, a Vyznamenaný za zásluhy pre 
zdravie národa – 1 osobe. Predsedom klubu je ha-
sič Janusz Ciężardlik z DHZ Brzezinka.
Klub v roku 2016 získal 3. miesto v celopoľskej súťa-
ži Čestných darcov krvi „Ohnivý záchranár – Horúca 
krv“ v kategórii: najaktívnejšia jednotka a 2. miesto 
individuálne pre najaktívnejšieho hasiča z malo-
poľského obvodu. Klub sa okrem toho podieľa 
na mnohých spoločenských iniciatívach (alebo ich 
spoluorganizuje), ako sú: pomoc pri získavaní pro-
jektov pre školy „Psia hliadka“, „Podeľ sa úsmevom“, 
„Pomoc pre osoby, ktoré stratili prácu kvôli Covi-
d-19“ (pomoc Poľského červeného kríža na území 
obce Brzeźnica); klub tiež zakúpil certifikované 
respirátory pre zdravotnícky personál a podporu-
je nemocnicu.
V roku 2019 ako uznanie za zásluhy pre Poľský 
červený kríž, vedeniu miestnej jednotky HaZZ PR 
v dedine Brzeźnica a hasičom Markovi Lenartowi 
a Januszovi Ciężadlikovi bolo udelené čestné vy-

12  http://pck.malopolska.pl/xiv-edycja-programu-ognisty-ratownik-goraca-
krew-na-rok-2019/ (prístup: 19. december 2020).
13  https://www.tarnowska.tv/imprezy/138,ognisty-ratownik-goraca-krew-
zapraszamy (prístup: 19. december 2020).
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znamenanie 1. stupňa (najvyššie a najstaršie vyzna-
menanie Poľského červeného kríža). 25. marca 2019 
sa zástupcovia klubu zúčastnili na slávnostnom 
galavečere pri príležitosti 100. výročia Poľského če-
rveného kríža, počas ktorého sa konal aj galapro-
gram ďalšej oblastnej etapy 13. edície programu 
„Ohnivý záchranár – Horúca krv“ v Malopoľsku. Klub 
sa už niekoľko rokov zúčastňuje na celopoľskej ak-
cii krvného darcovstva s názvom „spoKRVnení slu-
žbou”, ktorá sa koná na počesť Prekliatych vojakov 
pod čestným patronátom ministra vnútra a štátnej 
správy a ministra obrany Poľskej republiky[14].

Hasičský motocyklový klub Riders of Flames Wa-
dowice
Všetko sa začalo v roku 2009, keď sa niekoľko 
nadšených hasičov – motorkárov po viacerých ro-
koch rozhodlo vrátiť k svojej záľube – motorkám. 
Na začiatku to boli spoločné výjazdy na rôzne 
zjazdy, či nedeľné výlety po zaujímavých kútoch 
krajiny. Takým spôsobom vznikla neveľká skupina 
ľudí, ktorú spojila nielen vášeň pre motocykle, ale 
aj práca v protipožiarnej ochrane. Vzišla myšlienka, 
aby sa skupina motocyklových nadšencov zorga-
nizovala formálne. A tak na zakladateľskom valnom 
zhromaždení, ktoré sa konalo 28. apríla 2010, bolo 
založené združenie – Motocyklový klub hasičov. 
V súlade s platnou legislatívou bol schválený šta-
tút a bolo zvolené vedenie a samozrejme všetky 
formality v štátnom súdnom registri, štatistickom 
úrade, daňovom úrade, ako aj okresnom úrade; 
klub sa stal čelnom Kongresu poľských motocy-
klových klubov MC. Počas formovania skupiny 
boli prijatí noví členovia a sympatizanti. Klub zor-
ganizoval niekoľko zjazdov nadšencov motocyklov 
z celého Poľska. 9. apríla 2011 sa jeho predstavite-
lia zúčastnili na kongrese Poľských motocyklových 
klubov a získali právo nosiť klubové znaky na ve-
stách a právo nosiť kongresovú nášivku. 6. októ-
bra 2012 sa uskutočnil jesenný kongres Poľských 
motocyklových klubov, na ktorom členovia získali 
právo nosiť plné klubové farby na pleciach viest. 
Organizačnú štruktúru tvorí hlavný oddiel, tzn. Mo-
ther Chaper, z mesta Wadowice, a štyri iné oddiely 
z Poľska: Chapter Krosno, Chapter Jasień, Chapter 
Radom, Chapter Katowice. Klub má v súčasno-
sti približne 90 členov – profesionálnych a do-
brovoľných hasičov, dôchodcov a sympatizantov 
hasičstva. Od roku 2001 sa wadowickí motorkári 
na začiatku motocyklovej sezóny pripájajú k ce-
lopoľskej akcii Motosrdce, ktorú spoluorganizujú 
v meste Wadowice. Chcú propagovať ideu darco-
vstva krvi, poukázať na neustály nedostatok krvi 
v zdravotníctve, a súčasne ukázať, že „motorkári 
nie sú takí zlí, ako sa hovorí“. Počas podujatia sa 
koná množstvo atrakcií pre obyvateľov: hasičské 
predstavenia, detské vystúpenia, paráda moto-
riek a integračné stretnutia. Počas mnohých rokov, 
v kooperácii s regionálnym transfúznym centrom 
v Krakove, podarilo sa odobrať viac ako 150 litrov 

14  Archív okresného riaditeľstva HaZZ PR Wadowice, Výročné správy.

tejto cennej kvapaliny. Klub tiež každý rok orga-
nizuje vianočný prejazd, tzn. Motocyklovú parádu 
– Motomikuláša, pre deti aj dospelých. Členovia 
klubu sa zúčastňujú na mnohých hasičských po-
dujatiach a slávnostiach, okrem iného: sprievod 
počas festivalu na národnom štadióne vo Varšave 
pri príležitosti 20. výročia vzniku HaZZ Poľskej re-
publiky a 12. štátneho zjazdu Dobrovoľného hasi-
čského zboru Poľskej republiky (25. augusta 2012), 
v každoročnej automobilovej a motocyklovej púti 
hasičov pápežskou cestou Zakopane – Ludźmierz, 
vo vojvodských slávnostiach pri príležitosti Dni ha-
sičov, jubileách HaZZ a DHZ. 

Pomoc pre Austráliu
Na prelome rokov 2019 a 2020 sme s hrôzou sle-
dovali dramatické požiare austrálskeho bušu a le-
sov. Bolo nám už vtedy jasné, že zhorené oblasti 
sa zmenili na dlhé roky. Avšak požiarna sezóna 
2019 – 2020 bola iná než doterajšie. Požiare zasiah-
li doteraz najrozsiahlejšiu plochu, boli výnimočne 
intenzívne a tiež trvali oveľa dlhšie než zvyčajne. 

Situácia bola natoľko tragická, že Austrálčania uda-
losti na prelome týchto rokov nazvali „čierne leto“. 
Hasičom v Austrálii pomohli aj hasiči z Malopoľska.
Jednotka Dobrovoľného hasičského zboru Poręba 
Spytkowska (okres Brzesko) zorganizovala zbierku 
pre hasičov bojujúcich s požiarmi v Austrálii. Získa-
né prostriedky boli určené na technické a zdravot-
nícke vybavenie určené na zachraňovanie ľud-
ských životov, ale v tomto prípade aj na záchranu 
zvierat hynúcich v požiaroch.

Dnes – pandémia SARS-CoV-2
Hasiči v Malopoľskom vojvodstve podnikajú rôzne 
aktivity pomáhajúce v boji proti šíreniu pandémie 
ochorenia Covid-19[15]. Okrem iného obsluhujú sta-
ny – poľné príjmy, ktoré boli postavené pri nemoc-
niciach (aktuálne na území Malopoľského vojvod-

15  Výťah z denného výkazu náčelníka vojvodského riaditeľstva HaZZ 
Poľskej republiky. Archív vojvodského riaditeľstva HAZZ PR, Krakov 2019.

Hasiči DHZ Poręba Spytkowska v prezidentskom paláci 
počas odovzdávania zbierky na podporu bojov s požiarmi 
v Austrálii.
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stva je vytvorených 23 poľných príjmov). V okrese 
Nowy Targ hasiči pomáhali pri činnosti Karpatského 
oddielu hraničnej polície v súvislosti so sanitárnou 
kontrolou na slovensko-poľskej hranici – skontro-
lovali 5966 osôb cestujúcich v 4460 vozidlách.
V plnej miere sa využíva videokonferenčný systém. 
Prostredníctvom tohto systému sa môžu okresní/
miestni náčelníci HaZZ z malopoľského vojvodstva 
okrem iného spájať s náčelníkmi zásahových jed-
notiek Dobrovoľného hasičského zboru. V tejto for-
me bolo ohľadne predchádzania šírenia ochorenia 
Covid-19 zaškolených 3036 dobrovoľných hasičov.
Hasiči z Malopoľska mohli dodať teplomery, respi-
rátory a dezinfekčné prostriedky pre školy, jasle 
a materské školy (3103 teplomerov, 1 708 750 re-
spirátorov, skoro 11 000 dezinfekčných prostried-
kov na ruky, viac ako 109 282 päťlitrových nádob 
dezinfekčných prostriedkov).

Zvláštnu pozornostʼ si zaslúži angažovanosť čle-
nov jednotiek Dobrovoľného hasičského zboru, 
ktorí pomáhajú obyvateľom Malopoľska v súvislosti 
s epidémiou vírusu SARS-Cov-2. Hasiči spoločne 
so sociálnymi pracovníkmi dodávajú jedlo a lieky 
osobám, o ktorých sa starajú jednotlivé sociálne 
organizácie, ako aj osobám v domácej karanténe. 
Poskytujú tiež respirátory a dezinfekčné prostried-
ky. Hasiči tiež pomáhali pri informovaní obyvate-
ľstva – podieľali sa na šírení oznámení a apelov 
obyvateľstvu o potrebe zachovávať epidemiolo-
gický režim.

Členovia jednotiek Dobrovoľného hasičského zbo-
ru tiež realizujú rôzne pomocné aktivity zamerané 
na predchádzanie, prevenciu a boj s následkami 
šírenia SARS-CoV-2, v rámci spolupráce jednotiek 
protipožiarnej ochrany a samospráv pomáhajú dez-
infikovať verejné priestory, ako sú zastávky, zábra-
dlia či verejné objekty. Väčšinou je to vykonávanie 
postrekov dezinfekčnými prostriedkami s použitím 
špeciálnych mobilných motorových postrekovač.
Hasiči zlepšili svoje technické vybavenie. Zo získa-
ných prostriedkov (Malopoľský protikrízový štáb 
– samospráva Malopoľského vojvodstva) kúpili 
vybavenie a osobné ochranné prostriedky, ako 
sú fumigátory, generátory ozónu, motorové po-
strekovače, respirátory FFP2 a FFP3, chirurgické 
rúška, latexové rukavice, dezinfekčné prostriedky, 
ochranné okuliare, ochranné odevy, oceľové sta-
ny, zariadenia na sušenie a ozónovanie. Okrem 
toho hasiči v celom Malopoľsku dostávajú vyba-
venie kúpené z prostriedkov získaných v rámci 
Malopoľského protikrízového štábu. Na zakúpe-
nie nevyhnutného vybavenia jednotiek v boji proti 
SARS-CoV-2 bola vyčlenená suma 5 050 000 PLN. 
Bolo zakúpených:

> 50 logistických súprav pre DHZ v Malopoľskom 
vojvodstve a tiež pre Vojvodské riaditeľstvo HaZZ 
v Krakove a Mestské riaditeľstvo HaZZ v Krakove. 
Logistickú súpravu tvorí prepravný príves, oceľový 

stan spolu s príslušenstvo, zdrojový agregát, olejový 
ohrievač, 10 poľných lôžok, 10 kresiel/skladaných 
stoličiek, poľný stolík, 10 spacích vakov a osvetle-
nie. Logistické súpravy sú určené na použitie počas 
pandémií ako poľné príjmy, ako aj na núdzové roz-
šírenie plochy nemocníc, ako aj na realizáciu funk-
cií poľných nemocníc, na vytváranie oddelených 
čakárni pre chorých, či ako zázemie na skladovanie 
liekov, osobných ochranných prostriedkov a zdra-
votníckeho vybavenia a tiež ako objekty prispôso-
bené na vykonávanie dekontaminácie a fumigácie 
kontaminovaných osôb a vybavenia (ohrozenia 
z katalógu CBRN). Tieto logistické súpravy budú 
hasiči po skončení tejto epidémie používať počas 
dlhotrvajúcich hasičských a záchranných akciách, 
ako zdravotnícke zázemie pre poškodených pri 
hromadných pohromách. Okrem toho sa môžu po-
užívať vo výnimočných situáciách na poskytovanie 
dočasného prístrešia pre ľudí, či ako miesta ucho-
vávania vybavenia či potravín. Stany sa budú môcť 
používať počas rôznych kultúrnych či športových 
podujatí, či ako poľné stravovacie miesta počas 
rôznych akcií a podujatí.

> 600 kusov dezinfekčných zariadení: postreko-
vačov STIHL SR430 spolu s virucídnym prostried-
kom a osobnými ochrannými prostriedkami. Každú 
súpravu tvorí: motorový postrekovač, 5 kg koncen-
trát virucídneho prostriedku (umožňuje vytvoriť 500 
litrov roztoku), 4 kombinézy, 4 respirátory FFP2, 50 
párov nitrilových ochranných rukavíc, 1 liter paliva 
do postrekovačov, ako aj 4 kusy ochranných oku-
liarov. 18. júna 2020 hasiči Vojvodského vzdeláva-
cieho centra HaZZ v Krakove vydali funkcionárom 
okresných a mestských jednotiek HaZZ Malopo-
ľského vojvodstva ďalšiu dodávku dezinfekčných 
zariadení (358 kusov), ktoré boli následne odovz-
dané miestnym jednotkám DHZ.
V júni 2020 sa hasiči z Malopoľského vojvodstva 
zúčastnili na akcii zameranej na poskytnutie huma-
nitárnej pomoci Bielorusku a Moldavsku. V rámci 
tejto pomoci boli dodané zdravotnícke respirátory, 
ochranné rúška, dezinfekčné prostriedky, kombi-
nézy, štíty, dýchacie zariadenia a lieky.
Hasiči z okresu Nowy Sącz sa podieľali na orga-
nizácii a obsluhe mobilného odberného miesta 
výterov na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 v me-
ste Nowy Sącz, a poskytli pomoc pri organizovaní 
skríningových miest vo viacerých závodoch.

Uvedomujem si, že príklady širokej činnosti hasi-
čov, ktoré sú uvedené v tomto článku, vôbec ne-
vyčerpávajú zoznam rôznych udalostí, na ktorých 
sa podieľajú hasiči nielen v Malopoľskom vojvod-
stve. Hoci súčasné hasičské jednotky nie sú relik-
tom minulosti, avšak úcta a rešpekt voči dávnym 
časom a dejinám pomáhajú v súčasnom záchra-
nárovi vzbudiť víziu, misiu a spolupatričnosť a pre-
dovšetkým úctu ku každému človeku. A všetko 
pod krídlami sv. Floriána.
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Autor: Dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Alwerni 1895–2005 (Alwernia 2005)

Historia OSP w Alwerni od roku 1895

O okolicznościach powstania Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Alwerni wiemy ze wspomnień[1], które 
spisał w roku 1966 Stanisław Walczyński (ur. 12 li-
stopada 1875), mieszkaniec Alwerni. Dowiadujemy 
się z nich, że w wieku piętnastu lat ujrzał straża-
ków w Chrzanowie (OSP w tym mieście powstała 
w 1872) i wówczas zapragnął zostać strażakiem. 
Jego ojciec, Walenty, pochodził z Krzeszowic, 
gdzie często jako stolarz jeździł po drewno, zabie-
rając do pomocy synów Stanisława i Stefana. Tam 
Stanisław, mając około dwudziestu lat, zobaczył 
oddział strażaków (OSP w Krzeszowicach powstała 
w 1891) występujących na uroczystości św. Floria-
na, patrona przedstawicieli tej profesji, i zaczął pro-
sić ojca, by zajął się tworzeniem straży w Alwerni. 
We wspomnieniach Walczyński czytamy, że ojciec 
„był dobrej myśli, ale miał inne rzeczy na głowie”. 
Po informacje skierował syna do Krzeszowic, gdzie 
przyjął go naczelnik tamtejszej straży, dr Sławoń-
ski, i ofiarował mu kalendarzyk strażacki z poradą 
„abyśmy podług niego zakładali i prowadzili, a że… 
było nas kilku jednej myśli i jednego wieku, a więc 
miałem na nich wpływ”.

Takie były początki Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Alwerni. Należy przypuszczać, że dużą rolę 
w jej tworzeniu odegrał jednak Walenty Walczyń-
ski, człowiek w świecie bywały, jak mawiał o nim 
Zbigniew Gęsikowski, późniejsza legenda alwer-
niańskiej straży. Warto odnotować, że ostatnia de-
kada XIX wieku była dla Alwerni bardzo owocna, 
obfitująca w różne wydarzenia sprzyjające jej roz-
wojowi i umacnianiu pozycji. W tym czasie gwar-
dianem w klasztorze Bernardynów był o. Stefan 
Podworski (1892–1901), jeden z najwybitniejszych 
bernardynów owego czasu, znany nie tylko jak 
znakomity administrator, lecz także dobry zakon-
nik. Za jego kadencji dokończono budowę kościo-
ła, który otrzymał piękną wieżę. 4 października 1900 
odbyła się konsekracja dzwonów zawieszonych 
w niej, a w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia 1901 przy 
wystrzałach z dwunastu moździerzy uroczyście 
żegnano XIX wiek. Wcześniej o. Podworski zajął się 
bractwami działającymi przy klasztorze, zwłaszcza 
bractwem Serca Pan Jezusa, które związał z kultem 
cudownego obrazu Ecce Homo. Do tego bractwa 
należało w roku 1897 około 15 000 osób z wielu 
okolicznych miejscowości, często odległych, także 
ze Śląska. W roku 1895 gwardian Podworski zało-

1  Zgromadzonych w Muzeum Pożarnictwa w Alwerni.

żył Stowarzyszenie św. Antoniego i zorganizował 
składki na „chleb św. Antoniego” dla ubogich. Roz-
począł też wśród wiernych akcję antyalkoholową, 
polegającą na przyjmowaniu od ludzi ślubowania 
rezygnacji z napojów alkoholowych[2].

W tym czasie trwały usilne starania o nadanie Al-
werni praw miejskich. Pośrednio udało się uzyskać 
tytuł miasta w roku 1903, kiedy to w wykazie przed 
zbliżającymi się wyborami do Rady Powiatowej 
w Chrzanowie umieszczono Alwernię w rzędzie 
głosujących miast i miasteczek. Wcześniej, w roku 
1896, Alwernia stała się siedzibą okręgu sanitarne-
go (do którego przydzielono 16 wsi, m.in. Zalas, Ba-
bice, Wygiełzów) i okręgowego lekarza[3]. Działania 
te, a także inne prowadzone w drugiej połowie XIX 
wieku, związane np. ze staraniami o szkołę, pocztę, 
aptekę i sąd, wskazują, że w tym czasie Alwernia 
miała dobry, aktywny zarząd. Atmosfera ożywio-
nej aktywności i aspiracji mieszkańców na pewno 
sprzyjała również powstaniu straży pożarnej.
Zanim szczegółowo omówię, jak do tego doszło, 
trzeba parę słów poświęcić ówczesnemu budow-
nictwu oraz materiałom, z których wznoszono 
budynki mieszkalne i gospodarcze. Do końca XIX 
wieku domy budowane były z drewna, dachy kry-
to gontem, a nierzadko słomą. W Alwerni jedynie 
niewielka część domów była wykonana z cegły 
i kamieni, w tym szkoła i kilka kamienic w rynku. 
Wytyczenie dużego prostokątnego rynku, wokół 
którego zgrupowane są domy, świadczy, że ów-
czesny właściciel, Aleksander Szembek, starając 
się o prawo targów, widział Alwernię jako miasto. 
Stąd nieco inny charakter zabudowy, bo w okolicz-
nych miejscowościach przeważały chałupy drew-
niane ze strzechą, nierzadko kurne. Taki charakter 
zabudowy powodował, że „czerwony kur” często 
gościł w zagrodach chłopskich, przynosząc wielkie 
straty i powszechny strach.

5 marca 1897 staraniem Krajowego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych ukazało się rozporządze-
nie, na mocy którego wprowadzono obowiązkowe 
straże pożarne w gminach miejskich. Nie wiązało 
się to jednak z obowiązkiem utworzenia ochotni-
czej straży pożarnej, tym bardziej zawodowej, a je-
dynie ze zorganizowaniem osłony pożarowej, tak 
aby obowiązywała wszystkich zdolnych do jej peł-
nienia członków społeczności gminnej[4].

2  H.E. Wyczawski, Alwernia. Dzieje klasztoru o.o. Bernardynów, Kraków 
1957, s. 119.
3  Ibidem, s. 129.
4  J.R. Szaflik, Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych, Warszawa 1985, s. 63.
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W Alwerni zalążek straży powstał dwa lata wcze-
śniej; w tym czasie w miasteczku żyło około 500 
osób w około 80 domach. Pierwszym prezesem 
został Antoni Blasiński, rzeźnik, a zarazem bur-
mistrz, a jego zastępcą Walenty Walczyński, na-
czelnikiem zaś kowal Aleksander Chrząszcz, a jego 
zastępcą Stanisław Walczyński. Wydaje się jednak, 
że duży udział w powołaniu nowej jednostki mógł 
mieć ówczesny właściciel dóbr w Porębie Żegoty, 
do których należała Alwernia, Józef hr. Szembek, 
który miał już u siebie zorganizowaną straż. Mogą 
to w pewnym stopniu potwierdzać nieco później-
sze pisma skierowane do c.k. Starostwa w Chrza-
nowie, informujące o składzie zarządu straży, m.in. 
to:

Odnośnie do wezwania […] donosi się, że przewod-
niczącym (prezesem) tutejszego stowarzyszenia 
ochotniczej straży pożarnej jest Jerzy hr. Rostwo-
rowski, pełnomocnik dóbr hr. Szembeków w Porę-
bie Żegoty, a jego zastępcą p. Walenty Walczyń-
ski, właściciel realności w Alwerni.

Pismo to podpisali sekretarz Franciszek Filipek 
i naczelnik Aleksander Chrząszcz; obok podpisów 
znajduje się odcisk pieczątki o kształcie elipsy 
z napisem „Ochotnicza Straż Pożarna w Alwerni”.
Od początku zabiegano o to, by straż była widocz-
na, by miała mundury i sprzęt. Chcąc zdobyć na to 
środki, postanowiono urządzać przedstawienia. 
Walczyński wspomina: 

A było nas takich aktorów jedenastu i kilka panien, 
a że nam się to udawało, niech świadczy to, że sala 
była pełna, bo przybywali oglądać z całej okolicy, 
a graliśmy jedno przedstawienie po drugim. 

W ten sposób zdobywano pieniądze, pomagała 
też gmina. Najpierw udało się zakupić hełmy, póź-
niej czapki. Pasy wykonał rymarz Klemens Górnic-
ki, okucia do nich i topory ślusarz Andrzej Rybarski, 
a drzewce do toporów S. Walczyński.
Do ćwiczeń młodzi ochotnicy mieli drelichy, dopie-
ro w późniejszych latach wzbogacili się o mundury. 
Najbardziej chodziło im jednak o „sikawkę na kół-
kach”, bo mieli jedynie taką na ławce, tzw. hydrofor. 
Był co prawda dobry, ale strażacy chcieli mieć lep-
szy sprzęt. Sikawkę zakupiono dopiero w roku 1913 
w firmie Nejman w Krakowie. Fundusze na ten cel 
zdobyto m.in. od Polaków i Żydów mieszkających 
wtedy w Alwerni. Według Zbigniewa Gęsikowskie-
go sikawka ta przetrwała do pierwszych lat po dru-
giej wojnie światowej:

Wtedy to zdjęto ją z wozu, odremontowano i jako 

zabytkowy sprzęt przeciwpożarowy przekazano 
na wystawę do Gdańska, później do Warszawy 
i ślad po niej zaginął. A szkoda. Był to sprzęt wyko-
nany ręcznie, całkowicie mosiężny.

W pierwszych latach alwerniańska straż nie była 
wpisana do Krajowego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych. W szczegółowym wykazie straży 
działających w Galicji w roku 1899 nie ma jednostki 
z Alwerni, w ówczesnym powiecie chrzanowskim 
wymienione są jedynie straże w Chrzanowie, Trze-
bini, Krzeszowicach i Szczakowej (fabryczna)[5]. Być 
może brak wpisu wynikał z kłopotów z uzyskaniem 
zezwolenia na działalność i zatwierdzeniem statutu 
stowarzyszenia. Były to bowiem czasy zaboru au-
striackiego, w którym nie zawsze chętnie widzia-
no przejawy myśli polskiej. Kłopoty ze zdobyciem 
zezwolenia na działalność miała np. chrzanowska 
OSP, o czym pisze Marek Bębenek[6].
Dziś nie sposób odtworzyć dokładnej listy założy-
cieli i członków straży w pierwszym okresie dzia-
łalności. Na podstawie wcześnie przywołanych 
wspomnień S. Walczyńskiego i innych dokumen-
tów można było jednak wypisać osoby, które na-
leżały do straży w pierwszych 25 latach jej istnie-
nia[7]. Większość z wymienionych to rzemieślnicy, 
z których Alwernia kiedyś słynęła, oni to bowiem 
na przełomie XIX i XX wieku przeważali w mia-
steczku. Byli widoczni w codziennym działaniu, 
przy gaszeniu pożarów, ale też chętnie występo-
wali na uroczystościach państwowych i kościel-
nych (m.in. trzymali warty przy Grobie Chrystusa, 
przy baldachimie na procesjach Bożego Ciała i od-
puście zwanym „Strzelanką”).
Pierwsza wojna światowa mocno ograniczyła dzia-
łalność straży, gdyż niektórzy jej członkowie zostali 
powołani do wojska. Tak było w przypadku Fran-
ciszka Rejdycha, który do straży wstąpił w roku 
1908, a dwa lata później powołano go do wojska, 
w którym był do jej zakończenia w roku 1918.

Okres międzywojenny
Wspomniany już Franciszek Rejdych[8] pisał we 
wspomnieniach z roku 1967, że jednostka OSP bra-
ła udział w gaszeniu kilku pożarów w samej Alwer-
ni, m.in. młyna pod klasztorem i karczmy na Ryn-
ku. Brakuje informacji o pożarach w okolicznych 
miejscowościach i o udziale straży z Alwerni w ak-
cjach ich gaszenia. A musiało być ich sporo, skoro 
10 kwietnia 1925 wojewoda wystosował pismo do 
wszystkich starostów:

5  Ibidem, s. 87–93.
6  M. Bębenek, „Historia chrzanowskiej Straży Pożarnej 1882–2002”, 
Chrzanów 2002, mps.
7  Z. Klatka, Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Alwerni 1895–2005, Al-
wernia 2005, s. 19; zob. również wykaz wszystkich osób, które sprawowały 
funkcje kierownicze (jednak tylko w niektórych przypadkach dało się w 
przybliżeniu określić, w jakim to było czasie), s. 22.
8  Ibidem.
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łających na terenie województwa krakowskiego 
tylko 55 posiadało drużyny kobiece[9].

3 maja 1931 odbyła się w Alwerni uroczystość po-
święcenia szarf do sztandaru OSP. Po zbiórce, po-
witaniu władz strażackich i gości przemaszerowa-
no do kościoła oo. Bernardynów. O godzinie 12.00 
nastąpiło poświęcenie, następnie wbijano pamiąt-
kowe gwoździe, odbyła się defilada, wykonano 
pamiątkowe zdjęcie, a na zakończenie w ogrodzie 
Wojciecha Ciupka odbył się festyn. Przeprowa-
dzono też zbiórkę uliczną na budowę strażnicy. 

Wszystko to wiemy z afisza, na którym widnieją 
nazwiska kierownictwa straży: skarbnik Józef Ry-
chłowski, sekretarz Stefan Jura, naczelnik Józef 
Ciupek, prezes Aleksander Chrząszcz.
W tym czasie rodziła się myśl o wybudowaniu wła-
snej remizy, cały czas bowiem strażacy mieścili się 
kątem w prywatnych domach, a sprzętu z każdym 
rokiem przybywało. Jedynym obiektem, jaki mieli, 
był barak w ogrodzie apteki w Rynku 33, wybudo-
wany z inicjatywy magistra farmacji Franciszka By-
tomskiego, który przez pewien czas był
też prezesem OSP. W tym baraku kwitło życie kul-
turalne strażaków i ich rodzin oraz mieszkańców, 
urządzano przedstawienia i zabawy, z których do-
chód przeznaczany był na potrzeby straży. Była to 
jedyna taka placówka w całej okolicy.
Myśl o budowie remizy zaczęła się powoli przera-
dzać w czyn. Kiedy jednak zgromadzono materiały 
i przystąpiono do budowy, wybuchła druga wojna 
światowa. Budowę przerwano, przestała też dzia-
łać OSP. Niemcy jednak – jak wspomina F. Rejdych 
– „czasem ćwiczyli członków straży i sprowadzili 
nawet motorową sikawkę”.
Druga wojna światowa poczyniła widoczny 
uszczerbek w sprzęcie i wyposażeniu. Sporo 
z tego, co było, hitlerowcy zrabowali i zdewasto-
wali, zniszczyli też sztandar, po wojnie trzeba więc 
było startować niemal od zera.
We wspomnieniach Antoniego Noculi, strażaka od 
roku 1919, który w 1941 wraz z rodziną został wy-
wieziony na przymusowe roboty do Niemiec, czy-
tamy: 

9  J.R. Szaflik, op. cit., s. 234–240.

Poleca się Panom starostom, aby przypomnieli 
podwładnym urzędom konieczność przestrzega-
nia przepisów policji ogniowej zawartych w usta-
wie z dnia 10 kwietnia 1891 oraz ustawy budow-
niczo-ogniowej dla gmin wiejskich, wydanej dnia 
28 lipca 1786, które to ustawy obowiązują w Ma-
łopolsce. Szczególne znaczenie w porze letniej 
ma czyszczenie kominów, niestety coraz częściej 
nadchodzą doniesienia kominiarzy, iż mieszkańcy 
gmin wiejskich nie pozwalają na czyszczenia ko-
minów, zajmując groźne stanowisko wobec zgła-
szających się do tej czynności kominiarzy. Bardzo 
liczne pożary po wsiach mają swe źródło w wadli-
wości budowy kominów, względnie zanieczyszcze-
niu tychże przez sadzę.

W roku 1923 dawny mieszkaniec Alwerni Zygmunt 
Ciupek, brat aktywnych strażaków: Józefa, Józefy 
i Mariana Ciupków, mieszkający wówczas w Byd-
goszczy, ufundował alwerniańskiej straży piękny 
sztandar. Był na nim wyhaftowany św. Florian – pa-
tron strażaków, poza tym godło Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz emblemat Związku Straży Pożarnej 
RP. Ufundował również kilka galowych mundurów. 
Zapewne podniosło to prestiż straży, a – warto 
podkreślić – Alwernia była wówczas siedzibą Re-
jonu nr 144. W „Kalendarzu Strażackim” Związku 
Straży Pożarnych Województwa Krakowskiego 
na rok 1928 czytamy, że naczelnikiem tego rejonu 
był Józef Rychłowski, a należały do niego straże 
w Alwerni, Kwaczale, Babicach i Rozkochowie. Rok 
później naczelnikiem rejonu został Stanisław Wal-
czyński. W tym czasie za długoletnią pracę i za-
sługi dla Związku Straży Pożarnych odznaczenia 
przyznano Aleksandrowi Chrząszczowi, Stanisła-
wowi Walczyńskiemu, Janowi Warzesze i Janowi 
Krawczykowi. Antoni Nocula, wielce zasłużony dla 
alwerniańskiej straży, we wspomnieniach z roku 
1967 pisze m.in.: 

Wstąpiłem do OSP w Alwerni 20 sierpnia 1919. 
Wówczas prezesem był Aleksander Chrząszcz, 
a naczelnikiem Stanisław Walczyński. W tym okre-
sie nasza jednostka wyposażona była w pompę 
ręczną na zaprzęg konny. W tym czasie było mnó-
stwo pożarów. Sytuacja nasza była o tyle skompli-
kowana, że tylko my mieliśmy straż na 9 wsi. Mimo 
to wywiązywaliśmy się z zadań i zawsze byliśmy 
w akcjach.

Wśród różnych działań alwerniańskiej OSP w latach 
międzywojennych warto odnotować powstanie 
w roku 1930 żeńskiej drużyny Samarytanek. Zaj-
mowała się ona prewencją i opieką sanitarną. Prze-
wodniczyła jej drużynowa Józefa Ciupek. W roku 
1936 na 675 ochotniczych straży pożarnych dzia-

Moment przekazania OSP sztandaru. 
Odbiera go naczelnik Stefan Bębenek.
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Wróciłem dopiero w styczniu 1945 i zastałem straż 
tylko z nazwy, bo nie było sprzętu. Została nam 
po Niemcach tylko motopompa i dopiero straż 
na nowo zaczęła się wyposażać[10].

Po drugiej wojnie światowej
W wolnej Polsce już w listopadzie 1945 reaktywo-
wano Związek Straży Pożarnych RP, który przetrwał 
do roku 1949. W lutym 1950 uchwalono pierwszą 
w Polsce Ludowej ustawę o ochronie przeciw-
pożarowej i jej organizacji, a 21 maja 1951 ukazało 
się zarządzenie ministra gospodarki komunalnej, 
w którym ustalono wzorcowy statut dla OSP. Ze 
względów administracyjno-politycznych nowy sta-
tut pozbawił dotychczasowe stowarzyszenia nie-
zależności. Widoczne odrodzenie się działalności 
społecznej straży nastąpiło dopiero po roku 1956. 
W klimacie przemian po VII Plenum KC PZPR, przy 
postępującej demokratyzacji życia społecznego, 
utworzony został Związek OSP wraz ze strukturą 
terenową, a ochotnicze straże pożarne odzyskały 
samorząd organizacyjny[11].
W takiej atmosferze zmian i niestabilności na pew-
no niełatwo było działać. Pierwszym po wojnie 
prezesem został Antoni Nocula, naczelnikiem An-
toni Krański. Trzeba przypomnieć, że na początku 
lat pięćdziesiątych zlikwidowano zarządy i ustano-
wiono stanowisko komendanta. W Alwerni został 
nim Piotr Krawczyk, który wcześniej był naczelni-
kiem. W roku 1956 przywrócono zarząd; naczel-
nikiem został Jan Krawczyk, prezesem Stanisław 
Walczyński. W tym czasie utworzono w Alwerni 
funkcję komendanta rejonowego OSP; pełnili ją 
m.in. miejscowi działacze straży: Piotr Krawczyk, 
Bolesław Grabowski, Zbigniew Gęsikowski.
Pod koniec lat czterdziestych znowu wróciła myśl 
budowy remizy. Zaczęto gromadzić materiały, m.in. 
z rozbiórki tego, co wzniesiono przed wojną, ponad-
to pozyskiwano drewno, wapno itp. Remiza miała 
powstać na Rynku, obok szkoły. Lokalizacja nie od-
powiadała jednak ówczesnym planom zabudowy. 
Na jakiś czas odłożono budowę, ale wtedy już po-
jawiły się różne inne inicjatywy, zgłaszane głównie 
przez nowego aptekarza, Zbigniewa Gęsikowskie-
go, który objął stanowisko kierownika apteki w roku 
1951 i od początku mocno związał się ze strażą. 
W połowie lat pięćdziesiątych przy straży działały 
trzy komitety: budowy hydroforni, budowy remizy 
i Komitet Rozwoju i Rozbudowy Ziemi Alwernijskiej. 
Wszystkie mieściły się w aptece na Rynku nr 33. 
Dodatkowo energiczny aptekarz wezwał do gro-
madzenia sprzętu i pamiątek strażackich dla przy-
szłego muzeum pożarnictwa. Strażacy mieli pełne 
ręce roboty, szybko stali się najbardziej energicz-

10  Zbiory Muzeum Pożarnictwa w Alwerni.
11  M. Bębenek, op. cit., s. 91, 98.

nymi społecznikami w całej okolicy. I wszystko im 
się udawało: powstał pierwszy wodociąg dla 18 do-
mów, czerpiący wodę ze studni na Rynku, później 
hydrofornia obsługująca domy wokół Rynku, a na-
stępnie, na początku lat siedemdziesiątych, pierw-
sze bloki mieszkalne. W latach 1959–1960 strażacy 
odrestaurowali Rynek, utworzono zieleńce, alejki, 
ustawiono ławeczki, odnowiono Grób Nieznanego 
Żołnierza i zabytkową kaplicę, wyasfaltowano uli-
ce, założono oświetlenie. W tych działaniach po-
magali Z. Gęsikowskiemu i strażakom mieszkańcy 
Alwerni, miejscowe i powiatowe władze, a w dru-
giej połowie lat pięćdziesiątych przybył jeszcze 
jeden sojusznik – nowy dyrektor naczelny Zakła-
dów Chemicznych „Alwernia” Janusz Dziadur, który 
włączył się w rozwój Alwerni także poprzez współ-
pracę z OSP.
Aktywność społeczna na rzecz rozwoju Alwerni nie 
przysłoniła jednak podstawowej działalności OSP. 
Strażacy zabiegali o nowy sprzęt, m.in. w roku 1957 
otrzymali pierwszy, co prawda używany, samo-
chód marki Bedford, zakupili motopompę; prowa-
dzili działalność szkoleniową dla swoich członków, 
a także sekcję kulturalno-oświatową z ogólno-
dostępną świetlicą. W latach pięćdziesiątych do 
najaktywniejszych członków OSP należeli: Stani-
sław Walczyński (senior), Ignacy Rybarski, Bole-
sław Rybarski, Bolesław Grabowski, Stanisław Ryś, 
Jan Krawczyk, Stanisław Borowski, Jan Burzyński, 
Władysław Bozowski i oczywiście ich lider – Zbi-
gniew Gęsikowski.
W czerwcu 1959 Stanisław Walczyński, liczący 
wówczas 84 lata, złożył rezygnację z funkcji pre-

zesa, a kierowanie nowo wybranym zarządem 
powierzono człowiekowi, który de facto był już 
przywódcą strażaków. Rozpoczął się nowy etap 
w historii straży.

Era Zbigniewa Gęsikowskiego i budowa strażnicy
W arkuszu ewidencyjno-statystycznym na koniec 
roku 1959 wśród różnych informacji dotyczących 
straży znalazły się też takie: członków 49, w tym 
czynnych 29, popierających 11, dwóch kierowców 
z amatorskim prawem jazdy, remiza murowana 3 
x 3 metry, drewniany garaż tymczasowy, samo-
chód bojowy po remoncie, nietypowa motopompa 

Uroczystości pogrzebowe Zbigniewa Gęsikowskiego.
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zakończyły występy artystyczne i zabawa tanecz-
na.
Alwernia wzbogaciła się o obiekt nie tylko dla stra-
ży; przez kolejne dziesięciolecia mieściły się tam 
władze gminy, obecnie Policja, pomieszczenia 
Muzeum Pożarnictwa, a przede wszystkim jedy-
na w mieście sala widowiskowa, w której można 
zorganizować m.in. imprezę kulturalną, zabawę ta-
neczną czy zebranie.
W latach sześćdziesiątych strażacy żyli nie tylko 
budową strażnicy. Aktywnie włączyli się w przygo-
towanie warunków do powstania w Alwerni dużej 
Gromadzkiej Rady Narodowej, mającej skupiać 
wszystkie obecne miejscowości gminy, z wyjąt-
kiem Kwaczały. W czynie społecznym przebudo-
wali na jej potrzeby dom na Rynku i zadeklarowa-
li, że w niedalekiej przyszłości rada może liczyć 
na obszerne pomieszczenia w nowo budowanej 
strażnicy. W roku 1965 w nowym zarządzie naczel-
nikiem OSP został Stefan Bębenek, który pełnił tę 
funkcję przez 33 lata, stając się jednym z najbar-
dziej zasłużonych działaczy alwerniańskiej straży; 
za ofiarną służbę został odznaczony m.in. Złotym 
Znakiem Związku.
Jeszcze trwała budowa remizy, a już strażacy my-
śleli o kolejnej inwestycji – budowie nowej apteki. 
Nie na darmo o Zbigniewie Gęsikowskim mówio-
no: najlepszy strażak wśród farmaceutów i najlep-
szy farmaceuta wśród strażaków. Z różnych powo-
dów roboty rozpoczęto dopiero w roku 1970. I jak 
łatwo się domyślić, znowu w czynie społecznym. 
I tak jak przy budowie strażnicy, społeczny komitet 
budowy, na czele ze skarbniczką OSP Elżbietą Pi-
wowarczyk, oraz osobiście Z. Gęsikowski zwracali 
się z ogólnopolskimi apelami o pomoc, m.in. rozsy-
łając widokówki z napisami „Daj cegiełkę na nową 
aptekę” lub „Strażacy budują aptekę”. Napływały 
datki od aptekarzy i strażaków.

Budowa apteki i Muzeum Pożarnictwa
U władz udało się wyjednać dotację w wysokości 
1,5 miliona zł, resztę zrobiono w czynie społecz-
nym, do którego oprócz strażaków przyłączyli się 
mieszkańcy; pomogły też Zakłady Chemiczne 
„Alwernia”. Budynek oddano do użytku 8 grudnia 
1973. Na frontonie umieszczono nierdzewną tabli-
cę z napisem: 

Apteka im. prof. dr. Odona Bujwida, wybudowana 
czynem społecznym polskiego strażnictwa z ini-
cjatywy OSP w Alwerni jako symbol wdzięczności 
dla farmaceutów i pracowników aptek – działaczy 
ogniw i jednostek OSP w Polsce.

W jednym z wywiadów udzielonych „Alchemiko-
wi” Z. Gęsikowski pytany o najbardziej zasłużonych 
przy budowie apteki wymienił druhnę Elżbietę Pi-
wowarczyk, przewodniczącą komitetu budowy, 

i świetlica, a w niej telewizor, fortepian, radio, stół 
pingpongowy. Wyposażenie straży, jak widać, było 
skromne, imponować natomiast mogło wyposa-
żenie świetlicy. W roku 1959 ruszyła sztandarowa 
inwestycja alwerniańskich strażaków – strażnica, 
która istnieje do dziś. Najpierw przygotowano plac 
oraz dokumentację, zgromadzono różne materiały, 
a w kwietniu 1961 rozpoczęto budowę. Wiele prac 
strażacy wykonali własnym sumptem, przy pomo-
cy mieszkańców Alwerni i okolic. Do nich z gorący-
mi apelami o „złożenie cegiełki w postaci gotówki 
według możliwości Szanownych Obywateli” wy-
stępował zarząd OSP ze Zbigniewem Gęsikowskim 
na czele. Apele kierowano do wszystkich rodzin, 
wręczano je też w aptece, gdzie znajdowało się 
biuro zarządu OSP i sztab budowy, i – jak wiado-
mo – nie pozostawały one bez echa. Wysyłano je 
też do różnych instytucji i firm, a także do zarządów 
i komend OSP na terenie całego kraju. Pomysło-
wość prezesa Gęsikowskiego nie miała granic, np. 
w czerwcu 1961 wystosował pismo do ówczesne-
go ministra spraw wewnętrznych, w którym z okazji 
jego imienin złożony został meldunek o rozpoczę-
ciu budowy strażnicy w czynie społecznym wraz 
z zapewnieniem, że różne przeszkody, brak środ-
ków finansowych i zrozumienia idei pożarniczej 
nie załamią strażaków. Pismo zostało przemyślnie 
zakończone: „Dlatego bardzo prosimy Jego Eks-
celencję Obywatela Ministra o przyjęcie z całego 
serca skromnych życzeń imieninowych, meldun-
ku o wykonanych zadaniach i prośby o specjalną 
opiekę”. 

Roboty posuwały się w różnym tempie, w zależno-
ści od środków finansowych, materiałów i pomocy 
ze strony społeczności. Ostatecznie pod koniec 
roku 1965 całkowicie ukończono część techniczną, 
a prace trwały jeszcze przy sali widowiskowej, sa-
nitariatach i na pierwszym piętrze. Koszt inwestycji 
wyniósł 2200 tysięcy złotych. Wkład społeczeń-
stwa, w tym różnych instytucji i organizacji, w for-
mie robocizny i pomocy pieniężnej to 1012 tysięcy 
zł, pomoc państwa (Społeczny Fundusz Odbudo-
wy Kraju i Stolicy, PZU, Powiatowa i Gromadzka 
Rada Narodowa) – 1180 tysięcy zł, pomoc Stowa-
rzyszenia PAX – 11 288 zł.
Oficjalne oddanie nowo wybudowanej strażnicy 
nastąpiło 9 października 1966 podczas obchodów 
70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej. Zorganizo-
wano je w ramach świętowania w całym kraju Ty-
siąclecia Państwa Polskiego, dołączono rocznicę 
350-lecia założenia Alwerni. Wykorzystano kilka 
okazji, by uroczystość miała patriotyczny i pod-
niosły charakter. Rozpoczęła ją zbiórka oddziałów 
straży pożarnej na placu przyszłej nowej szkoły 
podstawowej i wmurowanie aktu erekcyjnego jej 
budowy, a następnie raport i przegląd oddziałów 
na Rynku, wręczenie jubilatce sztandaru, dekora-
cja strażaków, przekazanie nowego samochodu 
pożarniczego (star 25) i otwarcie strażnicy. Całość 
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a ponadto druhów Eugeniusza Malca i Kazimierza 
Ryczka. 
Z inicjatywą tworzenia muzeum wystąpił w roku 
1952, a już rok później, 4 maja 1953, został przyjęty 
oficjalny dokument w tej sprawie – uchwała zarządu 
OSP. Od tej daty zaczyna się historia muzeum. Trzy-
dziestoparoletni wówczas Z. Gęsikowski wzmocnił 
swoją inicjatywę chęcią uczczenia X-lecia PRL, li-
cząc na poparcie władz polityczno-społecznych. 
Dość szybko przyłączyły się komendy powiatowa 
i wojewódzka OSP, a nawet zarząd główny. Eks-
ponaty zwożono z całego kraju, brakowało jednak 
pomieszczeń na ich przechowywanie. Wyremon-
towano nawet na ten cel budynek przyklasztor-
ny, a później postawiono ogromną stalową wiatę 
na duże pojazdy. W roku 1984 rozbudowano straż-
nicę, w wyniku czego przybyło kilka pomieszczeń 
na zbiory muzeum. Pod koniec lat siedemdzie-
siątych przygotowano dokumentację techniczną 
z makietą gmachu muzeum. Niestety, z uwagi 
na pogłębiający się wówczas kryzys gospodarczy 
przeprowadzenie inwestycji stało się niemożli-
we. Gęsikowski chciał nawet rozpocząć budowę 
w czynie społecznym, wykorzystując wcześniejsze 
dobre doświadczenia w tym względzie, ale i to roz-
wiązanie nie miało szans na realizację.
W różnych pomieszczeniach, w większości niena-
dających się do ekspozycji muzealnych, przecho-
wywane są wspaniałe zbiory: kolekcja dokumen-
tów, kronik, periodyków, dokumentacji prasowej 
i wszelkich wydawnictw strażackich, a także sprzę-
tu gaśniczego, pojazdów strażackich, odznak, od-
znaczeń, sztandarów, proporczyków, fotografii itp. 
Większość czeka na solidne opracowanie i należy-
te eksponowanie.
Muzeum Pożarnictwa w Alwerni od początku nale-
żało do strażaków, którzy społecznie przez kolej-
ne dziesięciolecia dbali o jego rozwój oraz utrzy-
manie. I tak jest do dziś, mimo pojawiających się 
czasem propozycji jego przeorganizowania. Niech 
przykładem będzie wyróżnienie zdobyte za odre-
staurowanie zabytkowego samochodu pożarni-
czego mercedes z roku 1926 w XX edycji Konkursu 
na Najciekawsze Wydarzenie Muzealne Roku Sy-
billa 1999. W roku 2004 strażacy ponownie uczest-
niczyli w tym konkursie, zdobywając III nagrodę 
za rekonstrukcję pojazdu pożarniczego „polski 
fiat” 621 L, rok produkcji 1936. Wiele osób dobrze 
przysłużyło się muzeum, a wśród nich – oprócz 
jego twórcy – Eugeniusz Malec, który w latach 
siedemdziesiątych związał się z alwerniańską stra-
żą. Wykonywał prace porządkowe i konserwator-
skie, a kiedy zabrakło Z. Gęsikowskiego, sam dbał 
o zbiory, pielęgnując je i strzegąc.
Ostatnio pojawiła się poważna propozycja rozwią-
zania przyszłości muzeum. Mówi o tym duża tabli-
ca ustawiona przed stalową wiatą z pojazdami stra-
żackimi: „Tu powstaje nowe Muzeum Pożarnictwa 
finansowane przez Marszałka Województwa Ma-
łopolskiego”. Stoi na fundamentach pod przyszłą 

rozbudowę, wykonanych – oczywiście społecznie 
– przez strażaków. Placówka ma być oddziałem 
Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wy-
giełzowie. Strażacy podjęli już stosowne decyzje 
w sprawie przekazania zbiorów i gruntu pod zabu-
dowę. Trwają prace nad koncepcją funkcjonalno-
użytkową nowego obiektu i kosztami jego budowy. 
Zarówno władze województwa małopolskiego, jak 
i gminy Alwernia deklarują wsparcie finansowe. 
Przed Muzeum Pożarnictwa im. Zbigniewa Gęsi-
kowskiego wielka szansa na profesjonalne działa-
nie i rozwój już od roku 2023.

Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte
W roku 1979 obok strażnicy ustawiono pierwszą 
w ówczesnym województwie krakowskim wieżę 
przeciwpożarową dla potrzeb gospodarki leśnej 
i pożarnictwa. Wieża stoi do dziś, mierzy 32 metry 
wysokości, ale od wielu lat nie ma na niej obrotowej 
kamery połączonej ze specjalnym urządzeniem 
w dyżurce strażnicy do obserwacji okolicznych la-
sów. Dziś wieża służy telefonii komórkowej. 
W latach 1983–1984 rozbudowano strażnicę, do-
stawiając dwa garaże, a nad nimi pomieszczenia 
dla muzeum. Kilka lat później przebudowano sa-
nitariaty, wyremontowano zaplecze i garaże. Więk-
szość tych prac wykonywano społecznie przy 
wsparciu finansowym pozyskiwanym z dzierżawy 
pomieszczeń i wynajmu sali na wesela i inne im-
prezy.

Człowiek legenda
Zbigniew Gęsikowski – człowiek najbardziej zasłu-
żony dla OSP i Alwerni – urodził się 11 lutego 1919 
we Wrocławiu z ojca Ignacego, aptekarza, i matki 
Janiny z Maciejewskich. Do szkół uczęszczał w Po-

znaniu, ale maturę zdał 
w Ostrzeszowie Wielko-
polskim. W latach 1937–
1939 studiował medy-
cynę na Uniwersytecie 
Poznańskim, ale wy-
buch wojny to przerwał. 
Brał udział w tej wojnie, 
uzyskując stopień ka-
prala podchorążego. 
Po upadku Warszawy 
wrócił do rodziny w Po-
znaniu, gdzie pracował 
w przedsiębiorstwie 
drogeryjnym matki do 
czasu pozbawienia ich 

własności i wysiedlenia wiosną 1940 do Krakowa. 
Tu pracował w Szpitalu św. Łazarza, a później jako 
laborant w hurtowni farmaceutycznej i w Wojsko-
wym Instytucie Badań Przeciwtyfusowych. W roku 
1941 znalazł się w Nowym Targu, gdzie do końca 
wojny pracował jako laborant i praktykant farma-
cji w Aptece pod Koroną. W roku 1943 wstąpił do 
Armii Ludowej, gdzie pod pseudonimem „Magi-

Zbigniew Gęsikowski
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ster” awansował do stopnia porucznika; w 1944 
dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych 
i Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami. W roku 
1945 wstąpił na Wydział Farmacji Uniwersytetu 
Poznańskiego, a trzy lata później uzyskał dyplom 
magistra. W czasie studiów aktywnie działał w or-
ganizacji studenckiej, w związku drogistów, Izbie 
Aptekarskiej, Związku Zawodowym Pracowników 
Służby Zdrowia. Dorabiał jako asystent w Zakładzie 
Rentgena, w aptekach i w Państwowym Instytucie 
Surowców Leczniczych. Po ukończeniu studiów 
pracował w kilku zakładach o profilu farmaceu-
tycznym, przez rok był dyrektorem administracyj-
nym i wykładowcą w Liceum i Technikum Przemy-
słu Zielarskiego w Piekarach.
W związku z upaństwowieniem aptek Minister-
stwo Zdrowia skierowało go do Alwerni, gdzie 1 
października 1951 objął kierownictwo apteki. Miał 
ją w ciągu trzech miesięcy uruchomić. Zrobił to… 
i został na ponad czterdzieści lat. Na początku był 
tu jedynym człowiekiem z służby zdrowia. Spełniał 
wszelkie możliwe usługi: pielęgniarza, sanitariusza, 
weterynarza, a czasem lekarza, gdy trzeba było 
udzielić pierwszej pomocy.
Cały czas się dokształcał. Ukończył studia zaocz-
ne na Wydziale Chemii Spożywczej Politechniki 
Łódzkiej, uzyskując dyplom inżyniera technologa 
środków spożywczych. Odbył kurs inżynieryjno-
techniczny dla inspektorów i rzeczoznawców za-
pobiegania pożarom oraz studia zaoczne w Szko-
le Oficerów Pożarnictwa w Warszawie, uzyskując 
dyplom oficera korpusu technicznego pożarnic-
twa i awans na młodszego kapitana pożarnictwa. 
W połowie lat siedemdziesiątych ukończył pody-
plomowe Studium Muzeologiczne na Wydziale 
Filozoficzno-Historycznym UJ, co pozwoliło mu 
pełnić funkcję kustosza w utworzonym przez sie-
bie muzeum.
Zbigniew Gęsikowski był człowiekiem niezwy-
kłym, wielkiej energii, która nie opuszczała go do 
końca życia. Słabość do straży miał już od cza-
sów gimnazjalnych, do OSP wstąpił w roku 1936 
w Ostrzeszowie, a w czasie pobytu w Piekarach był 
komendantem OSP. Sentyment do straży odrodził 
się w Alwerni. Jego życie, praca, działalność spo-
łeczna sprowadzały się do pomagania ludziom. 
Potrafił ich skupiać wokół siebie, zachęcić do 
wspólnego działania, a gdy była potrzeba –bez-
interesownie pomagać, nie tylko jako farmaceuta. 
Przez wiele lat był prezesem Polskiego Komitetu 
Pomocy Społecznej w Alwerni. Dyżurując w apte-
ce, o każdej porze dnia i nocy pełnił równocześnie 
funkcję dyżurnego strażaka. Ludzie zawsze wie-
dzieli, gdzie go znaleźć, i ciągnęli do niego z całej 
okolicy – po lekarstwa, poradę, pomoc. Opisywano 
go w prasie, nazywając mężem opatrznościowym 
Alwerni, organizatorem i inicjatorem „rzeczpospo-
litej ogniowej straży”, człowiekiem sprężyną. Naj-
częściej jednak mówiono o nim „magister”. Kom-
plementowany za osiągnięcia, zawsze opowiadał 

o wspaniałych ludziach, którzy go otaczali. Nie za-
pominał o oddanym personelu apteki, Elżbiecie Pi-
wowarczyk (była też skarbniczką OSP) i swojej żo-
nie, Halinie (pobrali się w 1950, mieli czworo dzieci; 
„gdyby nie one – mówił – musiałbym pilnować ap-
teki, a nie straży”).
Działał w różnych organizacjach, m.in. w Stowarzy-
szeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Spożyw-
czego NOT, Związku Zawodowym Pracowników 
Służby Zdrowia, Izbie Aptekarskiej, Związku OSP 
(przez wiele lat był członkiem Zarządu Wojewódz-
kiego), Komisji Historyczno- Muzealnej ZG ZOSP 

w Warszawie (był zastępcą przewodniczącego). 
Działał w ZSL, okresowo we władzach gminnych, 
powiatowych i wojewódzkich. Należał do LOK 
i Klubu Oficerów Rezerwy. Za działalność społecz-
ną został odznaczony m.in. Brązowym i Złotym 
Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, medalem Za Zasługi dla Ziemi 
Chrzanowskiej, Srebrną i Złotą Odznaką za Zasługi 
dla Ziemi Krakowskiej, Medalem Zasługi dla Po-
żarnictwa i najwyższym odznaczeniem Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych – Złotym Zna-
kiem Związku.
Po kilku latach choroby, podczas której starał się 
zajmować muzeum, zmarł 27 grudnia 1992. Jego 
pogrzeb odbył się 4 stycznia 1993 na @Cmentarzu 
Rakowickim w Krakowie. Żegnały go wraz z pogrą-
żoną w bólu rodziną liczne rzesze mieszkańców 
Alwerni, gminy, delegacje wielu jednostek OSP, 
delegacje zakładów pracy i instytucji, władz ad-
ministracyjnych i samorządowych, przedstawicie-
le Komendy Głównej i Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej, znajomi, przyjaciele. Była kom-
pania honorowa i orkiestra strażacka. Miejscowa 
społeczność poniosła ogromną stratę. Odszedł 
Wielki Alwernianin. Jego nazwiskiem nazwano 
jedną z głównych ulic miasta, przy której mieści się 
Urząd Miejski. Pośmiertnie został wpisany do Złotej 
Księgi Miasta i Gminy Alwernia. Pamięć o jego po-
staci ciągle pozostaje żywa i barwna, ponieważ jej 
kolory nie pochodziły z palety tytułów i stanowisk, 
lecz z ogromnych dokonań, wielkiej życzliwości 
i dobroci serca tego wspaniałego człowieka-insty-
tucji, któremu tak wiele zawdzięcza polskie pożar-
nictwo i miasto Alwernia.

Przy pięknie odrestaurowanym mercedesie z 1926 r.
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wzięły udział w akcjach pożarniczych. W roku 2019 
strażacy wmurowali na frontonie strażnicy tablicę 
upamiętniającą setną rocznicę urodzin Zbigniewa 
Gęsikowskiego. W roku 2020 minęła 125. rocznica 
powstania OSP w Alwerni, ale z powodu pandemii 
uroczystości jubileuszowe się nie odbyły.
Po śmierci Z. Gęsikowskiego funkcje prezesów 
w OSP pełnili: Czesław Nawrocki (1991–1998), Jan 
Daczyński (1998–2003), Marian Wilk (od 2003); na-
czelnikami byli: Stefan Bębenek (1965–1998), Jerzy 
Wojtoń (1998–2011), Paweł Burzyński (2011–2019), 
Tomasz Siemek (od 2019). Wspólnie z nimi działało 
(i nadal działa) wiele osób oddanych alwerniańskiej 
straży, m.i.. Elżbieta Siemek i Irena Pasecka, pełnią-
ce w różnych okresach funkcje sekretarza i skarb-
nika zarządu.
Z alwerniańską strażą zaprzyjaźniony jest aktor An-
drzej Grabowski. Na jubileuszu 110-lecia był jed-
nym z honorowych gości, a na estradzie wygłosił 
m.in. monolog Poli się! Przez kilka lat grupa kaba-
retowa Teatru Ludowego Tradycja prezentowała 
program Kur… zapiał, czyli z życia alwerniańskich 
strażaków. Inny alwernianin, znany fraszkopisarz 
Wacław Płonka, inspirując się zapewne naszą stra-
żą, napisał liczne fraszki o strażakach, m.in.:

Straż pożarna
Niczym myśliwskie ogary
rzucają się na pożary.

Strażak I
Poszedł strażak z ogniem w pląsy,
aż osmalił sobie wąsy.

Strażak II
Widać z ogniem miał przygodę,
bo ma opaloną brodę.

Strażak III
Sunie strażak, sunie
ku pożaru łunie,
zaraz z sikaweczki
w ogień wodę lunie.

OSP
Strażacką syreną
ze snu ich wyrwali,
jadą do pożaru
troszeczkę OSPali.

Mało jest Ochotniczych Straż Pożarnych, o których 
poeci układają wierszyki, ale dużo takich, w których 
strażacy ochotnicy swoją codzienną pracą i służ-
bą zapisują piękne karty historii swych jednostek 
i miejscowości – wśród nich strażacy z Alwerni.

Ostatnie dekady
Lata dziewięćdziesiąte charakteryzowały się troską 
o przyszłość muzeum i remontami posiadanych 
obiektów. Rozbudowano wiatę dla zabytkowych 
pojazdów, wyremontowano dachy remizy i apte-
ki. W tym czasie Rynek i okolice opuszczały róż-
ne instytucje, przenosząc się do nowych obiektów 
w dolnej Alwerni, bliżej osiedla Chemików. Alwer-
niańskie wzgórze powoli pustoszało. Zamknięto 
aptekę, a jej pomieszczenia wydzierżawiono hur-
towni; później powstał w nich pensjonat dla osób 
starszych, który istnieje do dziś. Remonty nie wpły-
wały na podstawową działalność straży. Od roku 
1995, czyli od początku, jednostka wchodzi w skład 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego; do 
tego systemu należą też z naszej gminy jednost-
ki OSP z Brodeł, Grojca i Regulic. To potwierdzenie 
dobrej organizacji i sprawności naszych strażaków.
Nasi strażacy zawsze ofiarnie uczestniczyli 
w akcjach gaśniczych, w roku 2002 piętnastu z nich 
wraz z całym sprzętem będącym na wyposażeniu 
jednostki wzięło udział w gaszeniu pożaru rafinerii 
w Trzebini, jednego z największych w południo-
wej Polsce. Z sukcesami rywalizowali w zawodach 
strażackich, w roku 2003 w Alwerni odbyła się jed-
na z największych imprez strażackich – Wojewódz-
ki Dzień Strażaka Ochotnika.
Najtragiczniejszy okres w historii OSP to pożar 
klasztoru i kościoła Bernardynów w marcu 2011. 
Płonęła świątynia bliska strażakom duchowo i fi-
zycznie, bo położona w bezpośrednim sąsiedztwie. 
@Strażacy ofiarnie uczestniczyli w bardzo trudnej 
akcji gaśniczej, a później przez wiele dni dyżuro-
wali przy tlących się zgliszczach. Podczas jedne-
go z dyżurów przy dogaszaniu elementów dachu 
zabudowań klasztornych zginął ich wieloletni ko-
mendant Jerzy Wojtoń. Spadł z kilku metrów na ka-
mienną posadzkę. Cała straż wraz z mieszkańcami 
miasta pogrążyła się w smutku i rozpaczy. Żegnały 
go setki mieszkańców, delegacje strażaków z za-
stępcą komendanta głównego Państwowej Straży 
Pożarnej na czele, wojewoda małopolski, władze 
samorządowe powiatu i gminy. Jerzy Wojtoń został 
pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski.
W roku 2017 strażacy bardzo aktywnie włączyli się 
w akcję usuwania skutków gwałtownej ulewy nad 
Regulicami i Alwernią, w wyniku której zalanych zo-
stało kilkadziesiąt domostw i zerwany most na dro-
dze wojewódzkiej. Obecnie jednostka z Alwerni 
wchodzi w skład odwodowej kompanii pompow-
niczej Małopolski. W roku 2020 alwerniańscy stra-
żacy ochotnicy wyjechali do wszystkich alarmów, 
z czego są bardzo dumni, bo to kolejny dowód 
sprawności i ofiarności OSP. W jednostce działa 
młodzieżowa drużyna pożarnicza, którą prowa-
dzi doświadczony zawodowy strażak Mieczysław 
Paw, zasłużony dla pożarnictwa. W sierpniu 2020 
dwie druhny z tej drużyny, po zdaniu egzaminów, 
dołączyły do oddziału bojowego jednostki i już 
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Zbigniew Klatka
Autor: Dejín dobrovoľných hasičov v meste Alwernia 1895 – 2005 (Alwernia 2005)

Dejiny DHZ v meste Alwernia od roku 1895

O tom, ako vznikala jednotka dobrovoľných ha-
sičov v meste Alwernia vieme predovšetkým zo 
spomienok[1], ktoré v roku 1966 spísal Stanisław 
Walczyński (nar. 12. novembra 1875), obyvateľ Al-
wernie. Dozvedáme sa z nich okrem iného, že keď 
mal pätnásť rokov, videl hasičov v meste Chrzanów 
(jednotka DHZ v tomto meste vznikla už v roku 
1872) a vtedy v ňom skrsla túžba, aby sa aj on stal 
hasičom. Jeho otec Walenty pochádzal z Krzeszo-
wic, kde ako stolár často jazdil po drevo, pričom si 
na pomoc brával svojich synov Stanisława a Stefa-
na. Stanisław v tomto mestečku, keď mal približne 
dvadsať rokov, uvidel hasičskú jednotku (jednotka 
DHZ v tomto meste vznikla už v roku 1891), ktorá sa 
zúčastňovala na slávnosti sv. Floriána, patróna ha-
sičov. Vtedy začal prosiť svojho otca, aby sám skúsil 
založiť hasičskú jednotku aj v Alwerni. V spomien-
kach Walczyńského čítame, že otec „síce súhlasil 
s týmto nápadom, avšak mal na hlave iné staro-
sti”. Preto ho poslal hľadať potrebné informácie do 
neďalekého mestečka Krzeszowice, kde ho prijal 
náčelník tamojšej hasičskej jednotky – Dr. Sławoń-
ski, ktorý mu daroval hasičský kalendár a poradil 
mu: „aby sme podľa neho zakladali a viedli, a že... 
aby nás bolo niekoľko rovnakého ducha a rovna-
kého veku, aby som ich mohol ovplyvniť”.
Také boli začiatky dobrovoľných hasičov v meste 
Alwernia. Môžeme predpokladať, že veľkú rolu 
pri vytvorení jednotky predsa len mal Walenty 
Walczyński, svetaskúsený človek, ako o ňom ho-
vorieval Zbigniew Gęsikowski, neskoršia legenda 
hasičov z Alwernie. Je potrebné podotknúť, že po-
sledné desaťročie 19. storočia bolo pre Alwerniu 
mimoriadne plodné obdobie, keďže bolo bohaté 
na rôzne udalosti, ktoré pomohli pri jej rozvoji a po-
silnili jej pozíciu. V tom čase bol gvardiánom (pred-
staveným) kláštora františkánov-bernardínov páter 
Stefan Podworski (1892 – 1901), jeden z najvýznam-
nejších bernardínov vtedajšieho obdobia, známy 
nielen ako vynikajúci správca a organizátor, ale aj 
ako dobrý rehoľník. Počas jeho funkčného obdo-
bia sa podarilo dokončiť stavbu kostola, ktorý získal 
krásnu vežu. 4. októbra 1900, na sviatok sv. Franti-
ška z Assisi, zakladateľa rádu, sa konalo slávnostné 
posvätenie zvonov zavesených v tejto veži. V noci 
z 31. decembra na 1. januára 1901 pri výstreloch 
z dvanástich mažiarov sa konala slávnostná roz-
lúčka s 19. storočím. Predtým sa páter Podworski 
zameral na bratstvá pôsobiace pri kláštore, predo-

1  Zo zbierok hasičského múzea v Alwerni.

všetkým na bratstvo Božského Srdca Ježišovho, 
ktoré bolo späté s úctou k milostivému obrazu 
Ecce Homo. Bratstvo malo v roku 1897 úctyhodnú 
členskú základňu, tvorilo ho približne 15 000 ve-
riacich nielen z tadiaľto, ale z mnohých okolitých 
dedín, často aj tých vzdialenejších a dokonca až zo 
Sliezska. V roku 1895 gvardián, páter Podworski za-
ložil Spolok sv. Antona a začal organizovať zbierky 
na „chlieb sv. Antona“ pre chudobných. Medzi ve-
riacimi tiež šíril kruciátu – hnutie proti alkoholizmu. 
Ľudia sa verejne zaväzovali, že vôbec nebudú istý 
čas alebo navždy požívať alkoholické nápoje[2].

V tom čase intenzívne prebiehali snahy o získanie 
mestských práv pre Alwerniu. Nepriamo sa poda-
rilo získať titul mesta v roku 1903, keď v zozname 
pred blížiacimi sa voľbami do okresnej rady v me-
ste Chrzanów bola Alwernia zaradená medzi hla-
sujúce mestá a mestečká. Predtým, v roku 1896, sa 
Alwernia stala sídlom sanitárneho obvodu (do kto-
rého prináležalo 16 dedín, okrem iného Zalas, Ba-
bice, Wygiełzów) s vlastným obvodným lekárom[3]. 
Tieto snahy a aktivity, ako aj rôzne iné, realizované 
v druhej polovici 19. storočia, späté napr. so snahou 
o školu, poštu, lekáreň či súd, zreteľne dokazujú, že 
v tomto čase mala Alwernia dobrú aktívnu samo-
správu. Atmosféra oživenej aktivity a ašpirácií oby-
vateľov isto priala aj vzniku vlastnej hasičskej jed-
notky.

Predtým, ako podrobne predstavím, ako sa to sta-
lo, chcel by som pár slov venovať vtedajšej archi-
tektúre a materiálom, ktoré sa používali na stavbu 
obytných a hospodárskych budov. Do konca 19. 
storočia sa domy stavali z dreva, strechy boli po-
kryté šindľami a nezriedkavo slamou. V Alwernii iba 
neveľká časť domov bola postavená z tehál a ka-
meňa, medzi iným škola a niekoľko domov (múra-
níc) na námestí. Vytýčenie veľkého obdĺžnikového 
námestia, okolo ktorého boli postavené domy, 
svedčí, že vtedajší majiteľ – Alexander Szembek – 
snažiac sa o jarmočné právo, videl Alwerniu už ako 
mesto. Preto má architektúra trochu iný ráz, keďže 
v okolitých dedinách prevažovali drevenice so sla-
menou strechou, častokrát s čiernou kuchyňou. 
Žiaľ, taký charakter budov spôsoboval, že „červený 
kohút“ často navštevoval sedliacke gazdovstvá, za-
nechávajúc veľké spustošenie a budiaci všeobec-
ný strach. 5. marca 1897 bolo z iniciatívy štátneho 
zväzu dobrovoľných hasičských zborov vydané 

2  H.E. Wyczawski, Alwernia. Dzieje klasztoru o.o. Bernardynów, Kraków 
1957, s. 119.
3  Ibidem, s. 129.
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nariadenie, na základe ktorého mali byť povinne 
zavedené protipožiarne jednotky vo všetkých me-
stských obciach. Avšak netýkalo sa to povinnosti 
založiť jednotky dobrovoľných hasičov, tým viac ani 
profesionálnych, ale iba organizovania protipožiar-
nej ochrany tak, aby zaväzovala všetkých obyva-
teľov miestnej spoločnosti, ktorí boli schopní plniť 
také úlohy[4].

V Alwernii sa prvý výhonok hasičskej jednotky ob-
javil dva roky predtým; v tom čase malo mestečko 
okolo 500 obyvateľov žijúcich v približne 80 do-
moch. Prvým predsedom sa stal Antoni Blasiński, 
mäsiar a súčasne burgmajster, a podpredsedom 
Walenty Walczyński, náčelníkom sa stal kováč 
Aleksander Chrząszcz a jeho zástupcom Stanisław 
Walczyński. Avšak zdá sa, že veľký podiel na za-
ložení novej hasičskej jednotky mal vtedajší ma-
jiteľ majetkov v dedine Poręba Żegoty, ku ktorým 
patrila aj Alwernia, gróf Jozef Szembek, ktorý mal 
na svojich majetkoch organizovanú hasičskú jed-
notku. Môže to v prvom rade potvrdiť trochu staršia 
korešpondencia adresovaná c.k. okresnému úradu 
v meste Chrzanów, ktorá informuje o zložení vede-
nia hasičov, okrem iného:

Čo sa týka výzvy […] informuje sa, že vedúcim 
(predsedom) miestneho združenia dobrovoľných 
hasičov je gróf Gregor Rostworowski, splnomocne-
nec pre majetky grófov Szembekov v dedine Porę-
ba Żegoty, a jeho zástupcom Walenty Walczyński, 
majiteľ reality v Alwerni. 

Tento dokument podpísal tajomník Franciszek Fi-
lipek a náčelník Aleksander Chrząszcz; vedľa pod-
pisov sa nachádza pečiatka s eliptickým tvarom 
s nápisom Dobrovoľní hasiči Alwernia.
Od začiatku sa snažili, aby hasičská jednotka bola 
viditeľná, aby hasiči mali svoje vlastné uniformy 
a vybavenie. S ciel’om ziskat‘ na to finančné pro-
striedky, rozhodli sa usporadúvať rôzne predstave-
nia. Walczyński spomína: 

Takých hercov nás bolo jedenásť a k tomu nieko-
ľko žien, a že sa nám to darilo, nech svedčí hoci 
to, že sála bola plná, pretože diváci prichádzali 
z celého okolia, a my sme hrali jedno predstavenie 
za druhým. 

Takým spôsobom získavali potrebné peniaze, po-
máhala tiež samospráva. Najprv sa podarilo kúpiť 
prilby, neskôr čiapky. Pásy vyrobil remenár Kle-
mens Górnicki, pracky a sekerky Andrzej Rybarski, 
a poriská do sekeriek S. Walczyński.
Mladí ochotníci na cvičenie používali kepery, až 

4  J.R. Szaflik, Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych, Warszawa 1985, s. 
63.

v neskorších rokoch sa im podarilo získať pravdivé 
uniformy. Avšak najviac im záležalo na „striekačke 
na kolieskach“, pretože mali iba takú na lavičke, tzn. 
hydrofor. Je síce pravda, že bol dobrý, avšak hasiči 
chceli mať lepšie vybavenie. Striekačku sa podarilo 
zakúpiť až v roku 1913 vo firme Nejman z Krakova. 
Prostriedky na tento cieľ sa podarilo získať od Po-
liakov a Židov, ktorí vtedy žili v Alwerni. Podľa Zbi-
gniewa Gęsikowského táto striekačka vydržala až 
do prvých rokoch po druhej svetovej vojne:

Vtedy ju zložili z voza, zrekonštruovali a ako histo-
rické protipožiarne zariadenie odovzdali na výsta-
vu do Gdansku, neskôr do Varšavy a stopa po nej 
sa stratila. Veľká škoda. Bolo to ručne zhotovené 
zariadenie, iba z mosadze.

V prvých rokoch hasiči z Alwernie neboli zapísaní do 
štátneho združenia dobrovoľných hasičských jed-
notiek. V podrobnom výkaze hasičov pôsobiacich 
v Haliči z roku 1899 jednotka z Alwernie nefiguru-
je a z vtedajšieho okresu Chrzanów sú spomenutí 
iba hasiči pôsobiaci v obciach: Chrzanów, Trzebinia, 
Krzeszowice a Szczakowa (závodná jednotka)[5]. To, 
že miestni hasiči neboli vo výkaze uvedení, môže 
byť dôsledkom problémov so získaním povolenia 
na činnosť a potvrdením štatútu združenia. Boli to 
časy, keď toto územie ležalo v Rakúskej časti Habs-
burskej monarchie, a vtedajšia vláda nerada vide-
la niektoré prejavy poľského povedomia. Ťažkosti 
so získaním povolenia na činnosť mala aj jednotka 
DHZ v Chrzanowe, o čom píše Marek Bębenek[6].
Dnes sa už nedá určiť presný zoznam zakladateľov 
a členov hasičskej jednotky počas prvých rokov jej 
činnosti. Na základe už spomenutých spomienok 
S. Walczyńského a iných dokumentov, je možné 
vytvoriť zoznam osôb, ktoré patrili k miestnej ha-
sičskej jednotke počas prvých 25 rokoch jej exi-
stencie[7]. Väčšina z nich boli remeselníci, z ktorých 
Alwernia bola kedysi známa, keďže na prelome 19. 
a 20. storočia tvorili prevažnú časť obyvateľstva. 
Hasiči boli prítomní v každodennom živote spolo-
čnosti, podieľali sa na hasení požiarov, ale tiež radi 
vystupovali na štátnych a náboženských slávno-
stiach (okrem iného držali stráže pri Božom hrobe, 
pri baldachýne počas procesií na slávnosť Božieho 
Tela a Krvi, či na slávnosti nazývanej „Strieľanka“).
Prvá svetová vojna silno obmedzila činnosť hasi-
čov, keďže niektorí členovia museli narukovať. Tak 
to bolo aj v prípade Franciszka Rejdycha, ktorý do 
hasičskej jednotky vstúpil v roku 1908 a o dva roky 
bol povolaný do armády, v ktorej zostal až do sko-
nčenia vojny v roku 1918.

5  Ibidem, s. 87–93
6  M. Bębenek, „Historia chrzanowskiej Straży Pożarnej 1882–2002”, 
Chrzanów 2002, mps.
7  Z. Klatka, Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Alwerni 1895–2005, 
Alwernia 2005, s. 19; pozrite tiež zoznam všetkých osôb, ktoré plnili vedúce 
funkcie (avšak iba v niektorých prípadoch sa dá aspoň približne určiť, kedy 
presne tieto funkcie plnili), s. 22.
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Spomedzi rôznych aktivít jednotky DHZ v medzi-
vojnovom období je potrebné podotknúť vznik 
ženského oddielu Samaritánok v roku 1930. Členky 
sa zaoberali prevenciou a poskytovaním sanitárnej 
starostlivosti. Predsednička oddielu bola Józefa 
Ciupek. V roku 1936 zo 675 všetkých dobrovoľných 
hasičských jednotiek, ktoré pôsobili na území vte-
dajšieho Krakovského vojvodstva, iba 55 jednotiek 
malo aj ženské oddiely[9].
3. mája 1931 sa v Alwerni konala slávnosť posväte-
nia stúh k štandarde DHZ. Po nástupe, privítaní ha-
sičského vedenia a hostí, hasiči sa v slávnostnom 

pochode premiestnili do kostola Menších Bratov 
– Bernardínov. O 12:00 boli posvätené a následne 
pribité pamiatkové klince, uskutočnila sa slávnost-
ná prehliadka, nechýbala ani pamätná fotografia 
a na koniec v záhrade Wojciecha Ciupka zábava. 
Na uliciach tiež prebiehala zbierka financii na sta-
vbu hasičskej zbrojnice. Všetko to vieme z plagátu, 
na ktorom sú uvedené priezviská vedenia hasi-
čov: hospodár Józef Rychłowski, tajomník Stefan 
Jura, náčelník Józef Ciupek a predseda Aleksan-
der Chrząszcz.
V tom čase sa začala objavovať myšlienka o po-
stavení vlastnej hasičskej zbrojnice, keďže hasiči 
celý čas zaberali rôzne kúty v súkromných domoch 
a vybavenia bolo každý rok čoraz viac. Jediným 
objektom, ktorým disponovali, bol barak v záhrade 
lekárne (Rynek 33, Alwernia), postavený z iniciatívy 
magistra farmácie Franciszka Bytomského, ktorý 
bol istý čas aj predsedom miestnej jednotky DHZ. 
Hoci to bol iba barak, kvitol v ňom kultúrny život 
hasičov, ich rodín a obyvateľov, konali sa tu pred-
stavenia a zábavy a dosiahnutý príjem bol určený 
na potreby hasičov. Bola to jediná taká inštitúcia 
v celom regióne.
Myšlienka o stavbe zbrojnice sa postupne začala 
uskutočňovať. Avšak keď sa podarilo zhromaždiť 
materiály a začala sa stavba, vypukla 2. svetová 
vojna. Stavba bola prerušená a svoju činnosť poza-
stavila aj jednotka DHZ. Avšak nacistickí okupanti 
– ako spomína F. Rejdych – „niekedy cvičili členov 
hasičskej jednotky a dokonca zabezpečili motoro-
vú striekačku”.
V dôsledku 2. svetovej vojny boli značne poškode-

9  J.R. Szaflik, op. cit., s. 234–240.

Medzivojnové obdobie
Už spomenutý Franciszek Rejdych[8] písal v spo-
mienkach z roku 1967, že jednotka DHZ sa zúčast-
nila na hasení niekoľkých požiarov v samotnej Al-
werni, okrem iného pri požiari mlyna pod kláštorom 
či krčmy na rínku. Chýbajú informácie o požiaroch 
v okolitých dedinách a o účasti hasičov z Alwerni pri 
ich hasení. A muselo ich byť pomerne dosť, keď 10. 
apríla 1925 vojvoda zaslal list všetkým starostom: 

Odporúča sa pánom starostom, aby pripomenu-
li svojim podriadeným úradom o nevyhnutnosti 
dodržiavania predpisov o hasičských jednotkách 
uvedených v zákone z 10. apríla 1891, ako aj sta-
vebného a požiarneho zákona pre dedinské obce, 
vydaného 28. júla 1786, ktoré to zákony platia 
v Malopoľsku. Počas letného obdobia je obzvlášť 
dôležité vymietanie komínov, žiaľ čoraz častejšie 
prichádzajú hlásenia od kominárov, že obyvate-
lia dedinských obcí bránia vymietaniu komínov, 
majú pritom nebezpečný postoj voči kominárom, 
ktorí k nim prichádzajú, aby vykonali túto činno-
sť. Množstvo požiarov na dedinách má svoj pôvod 
v chybnej konštrukcii komínov, následne v ich zne-
čisteniu sadzami.

V roku 1923 dávny obyvateľ Alwerni Zygmunt Ciu-
pek, brat aktívnych hasičov: Józefa, Józefy a Maria-
na Ciupkov, ktorý vtedy býval v meste Bydgoszcz, 
prispel hasičom v Alwerni na krásnu štandardu. Bol 
na nej vyšitý sv. Florián – patrón hasičov a okrem 
toho znak Poľskej republiky a emblém Združenia 
hasičov Poľskej republiky. Sponzoroval aj niekoľko 
slávnostných uniforiem. Isto sa tým zvýšila prestíž 
hasičov a – musíme to podotknúť– Alwernia bola 
v tých časoch sídlom obvodu č. 144. V „Hasičskom 
kalendári” združenia hasičov Krakovského vojvod-
stva z roku 1928 čítame, že náčelníkom tohto regió-
nu bol Józef Rychłowski a patrili k nemu hasičské 
jednotky v Alwerni, Kwaczale, Babicach a Rozko-
chowe. O rok neskôr sa regionálnym náčelníkom 
stal Stanisław Walczyński. V tom čase za dlhoročnú 
prácu a zásluhy pre združenie hasičov boli vyzna-
menaní Aleksander Chrząszcz, Stanisław Walczyń-
ski, Jan Warzesz a Jan Krawczyk. Antoni Nocula, 
mimoriadne zaslúžilý pre hasičov v Alwerni, v spo-
mienkach z roku 1967 okrem iného píše: 

Do hasičskej jednotky v Alwerni som vstúpil 20. 
augusta 1919. Vtedy bol predsedom Aleksander 
Chrząszcz, a náčelníkom Stanisław Walczyński. 
V tom období naša jednotka disponovala ručnou 
pumpou na konský záprah. V tom čase bolo mno-
žstvo požiarov. Naša situácia bola natoľko kom-
plikovaná, že naša hasičská jednotka zabezpe-
čovala až 9 dedín. Napriek tomu sme dobre plnili 
úlohy a vždy sme sa zúčastňovali na akciách.

8  Ibidem.

Moment odovzdania štandardy DHZ. Do rúk náčelníka 
Stefana Bębenka.
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né zariadenia a vybavenie. Mnoho z toho, čo bolo 
pred vojnou, bolo počas vojny vyrabované a zde-
vastované, zničená bola aj štandarda, preto po voj-
ne miestni hasiči museli začínať skoro od nuly.
V spomienkach Antona Nocula, hasiča od roku 
1919, ktorého v roku 1941 spolu s rodinou vyviezli 
na nútené práce do Nemecka, čítame:
 

Vrátil som sa až v januári 1945. Hasičská jednotka 
bola iba z názvu, keďže počas vojny prišla skoro 
o všetko vybavenie. Po nacistoch zostalo iba mo-
torové čerpadlo, preto hasičská jednotka musela 
nanovo získavať potrebné vybavenie[10].

Po 2. svetovej vojne
Po skončení vojny a obnovení Poľskej republiky 
bolo v novembri 1945 reaktivované Združenie ha-
sičov Poľskej republiky, ktoré pretrvalo iba do roku 
1949. Vo februári 1950 bol schválený prvý zákon 
Poľskej ľudovej republiky o protipožiarnej ochra-
ne a jej organizácii a 21. mája 1951 bolo vydané 
nariadenie ministra komunálneho hospodárstva, 
v ktorom bol stanovený vzorcový štatút DHZ. Zo 
správno-politických dôvodov nový štatút zbavil 
doterajšie združenia ich dovtedajšej nezávislosti. K 
výraznému obrodeniu spoločenskej činnosti hasi-
čov došlo až v roku 1956. V atmosfére zmien po 7. 
zjazde ÚV KSP, po ktorom nastala demokratizácia 
spoločenského života, bolo vytvorené združenie 
DHZ vrátane terénnych štruktúr a dobrovoľné ha-
sičské jednotky získali svoju organizačnú samo-
správu[11].
V takej atmosfére zmien a nestability vyvíjanie 
akejkoľvek činnosti nebolo vôbec ľahké. Prvým 
predsedom po vojne sa stal Antoni Nocula a náčel-
níkom Antoni Krański. Je potrebné pripomenúť, že 
na začiatku 50. rokov boli zlikvidované samosprávy 
a bola vytvorená nová pozícia veliteľa. V Alwerni sa 
ním stal Piotr Krawczyk, ktorý bol predtým náčel-
níkom. V roku 1956 bola obnovená samospráva; 
náčelníkom sa stal Jan Krawczyk a predsedom 
Stanisław Walczyński. V tom čase bola v Alwerni 
vytvorená funkcia oblastného veliteľa DHZ; za-
stávali ju okrem iných aj miestni hasičskí aktivisti: 
Piotr Krawczyk, Bolesław Grabowski, Zbigniew Gę-
sikowski.
Koncom 40. rokov sa znovu objavila myšlienka, aby 
si jednotka postavila vlastnú hasičskú zbrojnicu. 
Začali sa pripravovať potrebné materiály, získané 
okrem iného pri rozobratí toho, čo sa stihlo po-
staviť ešte pred vojnou, okrem toho sa podarilo 
získať drevo, vápno ap. Zbrojnica mala byť posta-
vená na námestí, vedľa školy. Avšak umiestnenie 
nespĺňalo požiadavky vtedajšieho plánu zástavby. 
Preto bola stavba na istý čas odložená, ale už vte-
dy sa objavili rôzne iné iniciatívy, ktoré pochádzali 
predovšetkým od nového lekárnika – Zbignie-

10  Zbierky hasičského múzea v Alwerni.
11  M. Bębenek, op. cit., s. 91, 98.

wa Gęsikowského, ktorý sa stal vedúcim lekárne 
v roku 1951 a od začiatku sa silno zviazal s miest-
nou hasičskou jednotkou. V polovici 50. rokov pri 
hasičskej jednotke pôsobili tri komisie: stavby hy-
droforovne, stavby zbrojnice, ako aj komisia rozvoja 
regiónu Alwerni. Všetky sídlili v lekárni na adrese 
Rynek 33. Energický lekárnik dodatočne vyzval 
k zbieraniu hasičského vybavenia a pamiatok pre 
budúce hasičské múzeum. Hasiči mali plné ruky 
práce, rýchlo sa stali najenergetickejšími aktivista-
mi v celom okolí. A všetko sa im darilo: vznikol prvý 
vodovod pre 18 domov, čerpajúci vodu zo stud-
ne na námestí, neskôr hydroforovňa obsluhujúca 
domy okolo námestia a následne, na začiatku 70. 
rokov, prvé bytovky. V rokoch 1959 – 1960 hasiči 
zrekonštruovali námestie, nasadili zeleň, vytvorili 
aleje, postavili lavičky, obnovili Hrob neznáme-
ho vojaka a historickú kaplnku, bola vyasfaltova-
ná ulica a založené osvetlenie. Hasičom na čele 
s Z. Gęsikowským pomáhali aj obyvatelia Alwerni, 
miestna a okresná správa a v druhej polovici 50. ro-
kov pribudol ešte jeden spojenec– nový generálny 
riaditeľ chemických závodov „Alwernia” – Janusz 
Dziadur, ktorý sa podieľal na rozvoji Alwerni, práve 
aj vďaka spolupráci s jednotkou DHZ.
Avšak spoločenská aktivita zameraná na rozvoj 
Alwerni neovplyvňovala základnú činnosť DHZ. 
Hasiči sa snažili získavať nové vybavenie, okrem in-
ého v roku 1957 dostali prvé, hoci jazdené, vozidlo 
značky „Bedford”, kúpili motorové čerpadlo; viedli 
vzdelávaciu činnosť pre svojich členov, a tiež kul-
túrno-osvetovú sekciu so všeobecne dostupným 
auditóriom. V 50. rokoch k najaktívnejším členom 
DHZ patrili: Stanisław Walczyński (senior), Ignacy 
Rybarski, Bolesław Rybarski, Bolesław Grabowski, 
Stanisław Ryś, Jan Krawczyk, Stanisław Borowski, 
Jan Burzyński, Władysław Bozowski a samozrejme 
ich líder – Zbigniew Gęsikowski.
V júni 1959 sa Stanisław Walczyński, ktorý mal vte-
dy už 84 rokov, vzdal funkcie predsedu, a pred-
sedníctvo novo zvoleného vedenia bolo zverené 
človekovi, ktorý de facto už predtým bol predákom 
hasičov. Začala sa nová etapa v dejinách miestnej 
hasičskej jednotky.

Éra Zbigniewa Gęsikowského a stavba zbrojnice
V evidenčno-štatistickom výkaze na konci roka 
1959, medzi rôznymi informáciami o hasičskej jed-
notke, boli aj tieto údaje: členov 49, z toho činných 
29, podporujúcich 11, dvaja vodiči s amatérskym 
vodičským preukazom, murovaná zbrojnica 3 x 3 
metre, drevená dočasná garáž, zásahové vozidlo 
po rekonštrukcii, netypické motorové čerpadlo 
a spoločenská miestnosť, v nej televízor, klavír, 
rádio, pingpongový stôl. Ako vidno, vybavenie jed-
notky bolo skromné, imponovať zato mohlo vy-
bavenie spoločenskej miestnosti. V roku 1959 sa 
začala vlajková investícia hasičov z Alwerne – sta-
vba hasičskej zbrojnice, ktorá existuje až dodnes. 
Najprv prebiehala príprava staveniska a doku-
mentácie, získavanie rôznych materiálov, a v apríli 
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na teréne budúcej novej základnej školy a vmuro-
vaním zakladateľského aktu novej stavby. Potom 
nasledovala prehliadka oddielov na námestí, ude-
lenie jubilantke štandardy, vyznamenania hasičov, 
bolo odovzdané nové hasičské vozidlo (Star 25) 
a predovšetkým otvorená nová hasičská zbrojnica. 
Celú slávnosť zakončili umelecké vystúpenia a ta-
nečná zábava.
V Alwerni pribudol dôležitý objekt, nielen pre hasi-
čov; počas nasledujúcich desaťročí tu našlo mie-
sto vedenie obce, v neskôr polícia, miestnosti hasi-
čského múzea, a predovšetkým auditórium, jediné 
v celom meste, v ktorom sa môžu konať okrem 
iného rôzne kultúrne podujatia, tanečné zábavy či 
schôdze a zasadnutia.
Avšak hasiči sa v 60. rokoch nezaoberali iba sta-
vbou zbrojnice. Aktívne sa podieľali na prípravách 
vzniku veľkého obvodného národného výboru, kto-
rý mal združovať všetky dediny, ktoré dnes patria 
do obce Alwernia, okrem Kwaczały. Svojpomoc-
ne pre potreby výboru prestavali dom na námestí 
a zadeklarovali, že v neďalekej budúcnosti výbor 
môže počítať s väčšími priestormi v novopostavnej 
hasičskej zbrojnici. V roku 1965 s novým vedením 
na čele s náčelníkom DHZ Stefanom Bębenkom, 
ktorý túto funkciu plnil úctyhodných 33 rokov, čím 
sa stal jedným z najzaslúžilejších aktivistov dobro-
voľných hasičov v Alwerni; za obetavú službu bol 
okrem iného vyznamenaný Zlatým znakom zdru-
ženia.
Ešte prebiehala stavba hasičskej zbrojnice a hasiči 
už mysleli na ďalšiu investíciu – stavbu novej lekár-
ne. Nie nadarmo sa o Zbigniewovi Gęsikowskom 
hovorilo: najlepší hasič medzi farmaceutmi a naj-
lepší farmaceut medzi hasičmi. Práce sa z rôznych 
dôvodov začali až v roku 1970. A ako si môžeme 
sami domyslieť, svojpomocne, vlastným nákladom 
a úsilím. A rovnako ako pri stavbe zbrojnice, spolo-
čenský výbor stavby, na čele s hospodárkou DHZ 
Elżbietou Piwowarczyk, a osobne Z. Gęsikowským 
prosili o pomoc v celom Poľsku, okrem iného za-
sielajúc pohľadnice s nápismi „Prispej tehličkou 
na novú lekáreň“ alebo „Hasiči stavajú lekáreň“. Pri-
chádzali príspevky od lekárnikov aj hasičov.

Stavba lekárne a Hasičského múzea
Štátne orgány tiež poskytli dotáciu vo výške 1,5 
miliónov zlotých a zvyšok bol realizovaný svojpo-
mocne, pričom okrem hasičov sa na diele podieľali 
aj iní obyvatelia; pomohli tiež chemické závody „Al-
wernia”. Budova bola otvorená 8. decembra 1973. 
Na priečelí bola umiestnená nehrdzavejúca tabuľa 
s nápisom:
 

Lekáreň prof. Dr. Odona Bujwida, postavená svoj-
pomocne poľskými hasičmi z iniciatívy jednotky 
DHZ Alwernia, ako prejav vďačnosti lekárnikom 
a zamestnancom lekární – členovia oddielov 
a jednotiek DHZ Poľska.

1961 sa začala samotná stavba. Mnoho prác hasiči 
vykonávali sami, s pomocou obyvateľov Alwernie 
a okolitých dedín. Vedenie jednotky DHZ so Zbi-
gniewom Gęsikowským na čele sa na mnohých 
obracal s prosbou o „prispenie tehličkou v hotovo-
sti podľa možností vážených obyvateľov“. Zasielané 
všetkým rodinám, ponúkané aj v lekárni, kde vtedy 

sídlila kancelária vedenia DHZ a štáb stavby, a ako 
vieme, apely nezostali bez odpovede. Boli zasie-
lané do rôznych inštitúcií a firiem, a tiež vedeniam 
a veliteľstvám DHZ na území celého Poľska. Nápa-
ditosť predsedu Gęsikowského nepoznala hranice, 
napr. v júni 1961 zaslal list do vtedajšiemu ministro-
vi vnútra, v ktorom pri príležitosti jeho menín infor-
moval o začatí stavby hasičskej zbrojnice, realizo-
vanej svojpomocne, pričom nezabudol zdôrazniť, 
že rôzne prekážky, ako napríklad absolútny nedo-
statok finančných prostriedkov a pochopenia pre 
hasičskú ideu, nezlomia zápal hasičov. List mal tiež 
nápaditý záver: „Preto veľmi prosíme Vašu exce-
lenciu, súdruha ministra, aby prijal naše skromné 
avšak srdečné priania k meninám, správu o vyko-
naných úlohách a prosbu o špeciálnu podporu“. 
Práce prebiehali v rôznom tempe, podľa aktuál-
ne dostupných finančných prostriedkov, materi-
álov, ako aj potrebnej svojpomoci. Na koniec roka 
1965 sa podarilo úplne dokončiť technickú časť, 
a práce ešte prebiehali na auditóriu, sanitárnom 
zázemí a na prvom poschodí. Investičné náklady 
činili 2200 tisíc zlotých. Spoločenský vklad, vrátane 
rôznych inštitúcií a organizácií, či vo forme vlastnej 
práce či finančnej pomoci, činil 1012 tisíc zlotých, 
štátna pomoc (sociálny fond na obnovu štátu a hla-
vného mesta, PZU, okresný a obvodný národný 
výbor) – 1180 tisíc zlotých, pomoc združenia PAX 
– 11 288 zlotých.
Nová hasičská zbrojnica bola slávnostne otvorená 
9. októbra 1966 počas slávnosti pri príležitosti 70. 
výročia Dobrovoľného hasičského zboru. Organi-
zované boli v rámci celoštátnych osláv pri príle-
žitosti 1000. výročia poľského štátu a v Alwerni 
súčasne 350. výročia založenia obce. Využitých 
bolo niekoľko príležitostí, aby slávnosť mala skuto-
čne patriotický a vznešený charakter. Slávnosť sa 
začala nástupom oddielov hasičských jednotiek 

Pohrebné slávnosti Zbigniewa Gęsikowského.
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V jednom rozhovore pre časopis „Alchemik” Z. 
Gęsikowski v odpovedi na otázku, kto sa najviac 
zaslúžil o stavbu lekárne, spomenul hasičku Elż-
bietu Piwowarczyk, predsedníčku komisie stavby, 
a okrem toho hasičov Eugeniusza Malca a Kazi-
mierza Ryczka. 
Iniciatívu vytvorenia múzea predstavil v roku 1952 
a už o rok neskôr, 4. mája 1953, bol prijatý ofici-
álny dokument v tejto veci – uznesenie vedenia 
DHZ. Od tohto momentu sa začínajú dejiny múzea. 
Vtedy tridsiatnik – Z. Gęsikowski sa chopil svojej 
iniciatívy so zámerom uctenia 10. výročia Poľskej 
ľudovej republiky, počítajúc s podporou politic-
ko-spoločenskej vlády. Pomerne rýchlo sa pripojili 
okresné a vojvodské riaditeľstvá DHZ, a dokonca 
aj hlavné vedenie. Exponáty boli získavané v celej 
krajine, avšak chýbali adekvátne priestory na ich 
skladovanie. Na tento účel bola dokonca zreko-
nštruovaná budova pri miestnom kláštore a neskôr 
pre väčšie vozidlá bol postavený obrovský prístre-
šok s oceľovou konštrukciou. V roku 1984 bola 
rozšírená zbrojnica, vďaka čomu pribudlo niekoľko 
miestností na zbierky múzea. Koncom 70. rokov 
bola pripravená technická dokumentácia s make-
tou nového sídla múzea. Žiaľ, v dôsledku neustále 
sa prehlbujúcej ekonomickej krízy, investícia sa ani 
nezačala. Gęsikowski chcel dokonca začať stavbu 
svojpomocne, zakladajúc na predchádzajúcich 
dobrých skúsenostiach v tomto smere, avšak ani 
také riešenie nemalo šancu na úspech.
V rôznych miestnostiach, väčšinou nevhodných 
na expozíciu exponátov, uchovávané sú úžasné 
zbierky: kolekcia dokumentov, kroník, periodík, tla-
čovej dokumentácie a rôznych hasičských publi-
kácií, a tiež hasičského vybavenia, vozidiel, odzna-
kov, vyznamenaní, štandárd, práporov, fotografií 
ap. Väčšina čaká na solídne spracovanie a náleži-
té exponovanie.
Hasičské múzeum v Alwerni od začiatku patrilo ha-
sičom, ktorí sa dobrovoľnícky počas nasledujúcich 
desaťročí starali o jeho rozvoj a údržbu. A tak je to 
až dodnes, napriek tomu, že sa niekedy objavujú 
návrhy na jeho reorganizáciu. Ako príklad môžeme 
uviesť ocenenie získané za zreštaurovanie historic-
kého hasičského vozidla značky Mercedes z roku 
1926, udelené v rámci 20. edície súťaže o najzau-
jímavejšiu muzeálnu udalosť roka – SIBILLA 1999. 
V roku 2004 sa hasiči opätovne zúčastnili na tejto 
súťaži. na ktorej získali 3. miesto za rekonštrukciu 
hasičského vozidla „Poľský Fiat“ 621 L z roku 1938. 
Mnoho osôb sa pričinilo o rozvoj múzea, medzi nimi 
– okrem jeho zakladateľa – Eugeniusz Malec, ktorý 
v 70. rokoch pôsobil v hasičskej jednotke v Alwerni. 
Vykonával poriadkové práce a údržbu a keď sa po-
minul Z. Gęsikowski, sám sa staral o zbierky, vyko-
nával ich údržbu a strážil neoceniteľné zbierky.
V poslednom čase sa objavil závažný návrh vyrie-
šenia budúcnosti múzea. Hovorí o tom veľká ta-
buľa postavená pred oceľovým prístreškom, ktorý 
chráni hasičské vozidlá: „Tu vznikne nové Hasičské 
múzeum financované maršálkom Malopoľského 

vojvodstva“. Stojí na základoch budúcej stavby, 
ktoré boli vykonané, ako inak, svojpomocne hasi-
čmi. Nová inštitúcia má byť pobočkou múzea Po-
visliansky etnografický park v dedine Wygiełzów. 
Hasiči už prijali príslušné rozhodnutia ohľadne 
odovzdania zbierok a pozemku pre stavbu. Prebie-
hajú práce nad funkčnou a úžitkovou koncepciou 
nového objektu a zabezpečení financovania tejto 
investície. Tak vedenie Malopoľského vojvodstva, 
ako aj mesta a obce Alwernia deklarujú finančnú 
pomoc. Pred hasičským múzeom Zbigniewa Gęsi-
kowského stojí veľká šanca na profesionálnu čin-
nosť a rozvoj už od roku 2023.

70. roky
V roku 1979 bola vedľa zbrojnice postavená pro-
tipožiarna veža, prvá v celom vtedajšom Krako-
vskom vojvodstve, určená na potreby lesného ho-
spodárstva a hasičov. Veža stojí dodnes, má výšku 
32 metrov, avšak už mnoho rokov nefunguje na nej 
rotačná kamera na pozorovanie okolitých lesov, 
spojená špeciálnym zariadením s miestnosťou 
službukonajúceho hasiča v zbrojnici. Dnes vežu vy-
užívajú mobilní operátori. 
V rokoch 1983 – 1984 prebiehalo rozšírenie ha-
sičskej zbrojnice. Pribudli dve garáže, a nad nimi 
miestnosti pre múzeum. Niekoľko rokov neskôr 
boli pristavené sanitárne miestnosti, a zrekonštru-
ované zázemie a garáže. Väčšina týchto prác bola 
vykonaná svojpomocne z finančných prostried-
kov získaných z prenájmu miestností a auditória 
na svadby a iné podujatia.

Človek legenda
Zbigniew Gęsikowski – najzaslúžilejší človek jed-
notky DHZ a Alwerni – narodil sa 11. februára 1919 
vo Vroclave, v rodine lekárnika Ignaca a Janiny rod. 

Maciejewskej. Študoval 
v Poznani, ale maturo-
val v meste Ostrzeszów 
Wielkopolski. V rokoch 
1937–1939 študoval me-
dicínu na Poznanskej 
univerzite, avšak štúdiá 
musel v dôsledku vy-
puknutia vojny preru-
šiť. Na vojne sa aktívne 
zúčastnil, získal hodnosť 
kaprála podpráporčíka. 
Po kapitulácii Varšavy sa 
vrátil k rodine v Poznani, 
kde pracoval v podniku 
drogérie jeho matky, až 

kým na jar 1940 nebol podnik zoštátnený a rodina 
presídlená do Krakova. Pracoval tu v nemocnici sv. 
Lazára, a neskôr ako laborant vo farmaceutickom 
veľkosklade a armádnom inštitúte protitýfusového 
výskumu. V roku 1941 sa dostal do Nowého Targu, 
kde do konca vojny pracoval ako farmaceutický la-
borant a praktikant v Lekárni pod korunou. V roku 
1943 vstúpil do ľudovej armády, v ktorej pod pseu-

Zbigniew Gęsikowski
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coch lekárne, medzi inými Elżbieta Piwowarczyk 
(ktorá bola aj hospodárkou DHZ), ako aj o svojej 
manželke Haline (vzali sa v roku 1950 a mali šty-
ri deti; „keby som ich nemal – hovorieval – musel 
by som strážiť lekáreň, a nie hasičov ” (hasiči – pol. 
strażacy, od strážiť).
Pôsobil v rôznych organizáciách, okrem iného 
v Spolku inžinierov a technikov potravinárskeho 
priemyslu NOT, Odborovom združení zdravotníc-
keho personálu, Lekárnickej komore, DHZ (mno-
ho rokov bol členom vojvodského vedenia), Hi-
storicko-muzeálnej komisie hlavného veliteľstva 

ZDHZ vo Varšave (bol podpredsedom). Pôsobil tiež 
v Zjednotenej ľudovej strane, občas v miestnych, 
okresných a vojvodských orgánoch. Patril tiež do 
Ligy štátnej obrany a do Klubu dôstojníkov v zálo-
he. Za svoju spoločenskú činnosť bol vyznamena-
ný mnohými oceneniami. Okrem iného: bronzový 
a zlatý kríž Za zásluhy, Komandérsky kríž radu Po-
lonia Restituta, medailu Za zásluhy pre Chrzanow-
ského regiónu, strieborný a zlatý odznak Za záslu-
hy pre Krakovský región, medailu Za zásluhy pre 
hasičstvo, ako aj najvyššie vyznamenanie Zdru-
ženia dobrovoľných hasičských zborov – Zlatý 
znak združenia.

Po niekoľkých rokoch choroby, počas ktorej sa 
stále snažil starať o múzeum, zomrel 27. decem-
bra 1992. Slávnostný pohreb sa konal 4. januára 
1993 na Rakowickom cintoríne v Krakove. Spolu so 
smútiacou rodinou sa s ním lúčilo množstvo obyva-
teľov Alwerne, celej obce, delegácie jednotiek DHZ, 
delegácie rôznych závodov a inštitúcií, štátnych 
a samosprávnych orgánov, predstaviteľov Hlavného 
a vojvodského riaditeľstva HaZZ, známi, kamaráti, 
priatelia. Nechýbala čestná stráž a hasičský orche-
ster. Pre miestnu spoločnosť to bola obrovská strata. 
Odišiel veľký Alwerňan. Je po ňom pomenovaná jed-
na z hlavných ulíc mesta, na ktorej v súčasnosti sídli 
miestny úrad. In memoriam zapísaný do Zlatej knihy 
mesta a obce Alwernia. Táto živá a bohatá osobnosť 
je neustále živá v pamäti miestneho spoločenstva, 
keďže nie je založená na množstve rôznych titulov 
a zastávaných pozícií, ale na všetkých vytvorených 
dielach, veľkej žičlivosti a srdečnosti tohto úžasného 
človeka-inštitúcie, ktorému poľské hasičstvo a me-
sto Alwernia vďačí za tak veľa.

donymom „Magister” dosiahol hodnosť poručíka; 
v roku 1944 bol dvakrát vyznamenaný Bojovým 
krížom a Strieborným krížom Za zásluhy s mečmi. 
V roku 1945 začal študovať na fakulte farmácie Po-
znanskej univerzity, na ktorej po troch rokoch získal 
titul magistra. Počas štúdií sa aktívne zapájal do čin-
nosti študentských organizácií, pôsobil v združení 
drogistov, Lekárskej komore, odborovom združení 
zdravotníckeho personálu. Privyrábal si ako asi-
stent v závode Rentgena, v lekárňach a v štátnom 
ústave liečivých surovín. Po skončení vysokej školy 
pracoval v niekoľkých závodoch s farmaceutickým 
profilom, rok zastával funkciu administratívneho 
riaditeľa a prednášajúceho na gymnáziu a odbor-
nej škole bylinkového priemyslu v Piekarach.
V dôsledku zoštátnenia lekární ho vtedajšie mini-
sterstvo zdravia delegovalo do Alwerne, v ktorej 
sa 1. októbra 1951 stal vedúcim miestnej lekárne. 
Mal ju v priebehu troch mesiacov otvoriť. Urobil to… 
a zostal tu viac než 40 rokov. Na začiatku bol jedi-
ným zdravotníkom v celom okolí. Plnil rôzne úlohy: 
ošetrovateľa, sanitára, veterinára, a niekedy aj le-
kára, keď niekto potreboval prvú pomoc.
Neustále sa vzdelával, skončil externé štúdiá na fa-
kulte potravinárskej chémie Lodžskej technickej 
univerzity, získavajúc diplom inžiniera technológia 
potravinárskeho priemyslu. Ukončil inžiniersko-
technický kurz pre inšpektorov a znalcov, zame-
raný na požiarnu prevenciu, ako aj externé štúdiá 
v škole hasičských dôstojníkov vo Varšave, získal 
diplom technického dôstojníka hasičskej jednotky 
a bol povýšený na hasičského mladšieho kapitána. 
V polovici 70. rokov skončil postgraduálne štúdiá 
z muzeológie na filozoficko-historickej fakulte Ja-
gelovskej univerzity, čo mu umožnilo zastávať 
funkciu správcu v múzeu, ktoré sám vytvoril a vie-
dol.

Zbigniew Gęsikowski bol mimoriadny človek, plný 
energie, ktorú nestratil do konca svojho života. 
Slabosť pre hasičov mal už v časoch svojich stre-
doškolských štúdií, do DHZ vstúpil v roku 1936 
v Ostrzeszowe, a počas svojho pobytu v meste 
Piekary bol veliteľom DHZ. Sentiment k hasičom sa 
opäť ozval v Alwerni. Jeho život, práca, spoločen-
ská angažovanosť, vždy boli zamerané na pomoc 
ľuďom. Dokázal okolo seba združovať ľudí, motivo-
vať k spoločnému konaniu, a keď to bolo potrebné 
– nezištne pomáhať, a to nielen ako lekárnik. Mno-
ho rokov bol predsedom poľskej komisie sociálnej 
pomoci v Alwerni. Keď slúžil v lekárni, vždy, cez deň 
aj v noci, plnil zároveň funkciu službukonajúceho 
hasiča. Ľudia vždy vedeli, kde ho môžu nájsť a pri-
chádzali k nemu z celého okolia – po lieky, radu, 
pomoc. Písali o ňom v tlači, nazývali ho mužom 
prozreteľnosti pre Alwerniu, organizátorom a inici-
átorom „dobrovoľného hasičského zboru“, člove-
kom – pružinou. Avšak najznámejší bol jednodu-
cho ako „magister“. Hoci bol oslavovaný za svoje 
úspechy, vždy hovoril o úžasných ľuďoch, ktorí ho 
obklopovali. Nezabúdal o oddaných zamestnan-

Pri krásne zreštaurovanou Mercedese z roku 1926.
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Posledné desaťročia
90. roky sa vyznačovali snahou o zabezpečenie 
budúcnosti múzea, prebiehali tiež rekonštrukcie 
existujúcich objektov. Rozšíril sa prístrešok pre hi-
storické vozidlá, zrekonštruovali strechy hasičskej 
zbrojnice a lekárne. V tom čase námestie a okolie 
opúšťali rôzne inštitúcie, ktoré sa sťahovali do no-
vých objektov v dolnej Alwerni, v blízkosti sídliska 
Chemików. Alwerniansky kopec pomaly pustol. 
Lekáreň bola zatvorená a jej priestory prenajaté 
veľkoskladu; neskôr tu vznikol dom dôchodcov, 
ktorý tu pôsobí až dodnes. Rekonštrukcie neovply-
vnili základnú činnosť hasičskej jednotky. Jednot-
ka je od roku 1995 (takže od samotného začiatku) 
zapojená do štátneho hasičského a záchranného 
systému; do tohto systému sú tiež zapojené iné 
jednotky DHZ ležiace v obci, tzn. z dedín Brodła, 
Grojec a Regulice. Potvrdzuje to dobrú organizáciu 
a profesionalitu našich hasičov.
Naši hasiči sa vždy obetavo zúčastňovali na rôznych 
hasičských akciách, v roku 2002 sa pätnásti z nich 
spolu s celým vybavením, ktoré mala jednotka 
k dispozícii, podieľali na hasení obrovského požiaru 
v rafinérii Trzebinia, jedného z najväčších v južnom 
Poľsku. Úspešne súperili v hasičských súťažiach, 
v roku 2003 sa v Alwerni konalo jedno z najväčších 
hasičských podujatí – vojvodský Deň dobrovo-
ľných hasičov.
Najtragickejším obdobím v dejinách DHZ bol požiar 
kláštora a kostola františkánov-bernardínov v marci 
2011. Horel chrám blízky hasičom nielen ducho-
vne, ale aj fyzicky, keďže sa nachádza priamo v su-
sedstve ich zbrojnice. Hasiči sa obetavo podieľali 
na veľmi náročnej hasičskej akcii, a neskôr mnoho 
dní plnili službu pri tlejúcom zhorenisku. Počas jed-
nej služby pri dohášaní prvkov krovu kláštorných 
objektov tragicky zomrel mnohoročný veliteľ Jerzy 
Wojtoń. Spadol z niekoľkých metrov na kamennú 
podlahu. Pre všetkých hasičov aj obyvateľov mesta 
to bola mimoriadne smutná tragédia. Lúčili sa s ním 
stovky obyvateľov, delegácie hasičov so zástup-
com hlavného veliteľa HaZZ na čele, vojvoda Ma-
lopoľska, predstavitelia samospráv okresu a obce. 
Jerzy Wojtoń bol in memoriam vyznamenaný Ko-
mandérskym krížom radu Polonia Restituta.
V roku 2017 sa hasiči mimoriadne aktívne podie-
ľali na odstraňovaní následkov prudkého lejaku 
nad Regulicami a Alwerňou, následkom ktorého 
bolo zatopených niekoľko desiatok domov a bol 
porušený most na vojvodskej ceste. V súčasnosti 
je jednotka z Alwerne súčasťou spoločnosti na vy-
robu vodných  čerpadiel Malopoľska. V roku 2020 
dobrovoľní hasiči z Alwernie sa zŭčastnili všetkých 
poplachov, na čo sú veľmi hrdí, keďže je to ďalší 
dôkaz ich profesionality a obetavosti celej jednotky 
DHZ. Pri jednotke pôsobí aj dorastenecký hasičský 
oddiel, ktorý vedie skúsený profesionálny hasič 
Mieczysław Paw, zaslúžilý pre hasičstvo. V auguste 
2020, dve členky tohto oddielu, sa po úspešných 
skúškach pripojili k pododdielu zásahovej jednot-
ky a doteraz sa zúčastnili na mnohých hasičských 

akciách. Hasiči v roku 2019 umiestnili na priečelí 
zbrojnice pamätnú tabuľu pri príležitosti 100. výro-
čia narodenia Zbigniewa Gęsikowského. V roku 
2020 sme si pripomínali 125. výročie vzniku DHZ 
v Alwerni, avšak kvôli epidemiologickej situácii sa 
jubilejné slávnosti neuskutočnili.
Po smrti Z. Gęsikowského funkciu predsedu DHZ 
plnili: Czesław Nawrocki (1991–1998), Jan Daczyń-
ski (1998–2003), Marian Wilk (od 2003); náčelníka: 
Stefan Bębenek (1965–1998), Jerzy Wojtoń (1998–
2011), Paweł Burzyński (2011–2019), Tomasz Siemek 
(od 2019). Spolu s nimi pôsobili (a stále pôsobía) 
mnohé osoby oddané miestnej hasičskej jednot-
ke, okrem iných Elżbieta Siemek a Irena Pasecka, 
v rôznych obdobiach plniace funkcie tajomníčky 
a hospodárky.
S hasičmi z Alwerni sa priatelí známy herec Andrzej 
Grabowski. Na oslavách 110. výročia bol jedným 
z čestných hostí a na pódiu predniesol okrem in-
ého monológ Poli się! (slov. Horí!). Kabaretný súbor 
Ľudového divadla Tradícia mal niekoľko rokov 
v svojom repertoári program Kohút… zakikiríkal, 
alebo zo života hasičov z mestečka Alwernia. Iná 
známa osobnosť pochádzajúca z Alwerni – Wa-
cław Płonka – ktorého k tomu isto inšpirovala naša 
hasičská jednotka, napísal množstvo frašiek o hasi-
čoch, ako napríklad:

Hasiči
Ako psy horárove
hádžu sa na požiari.

1. hasič
Pustil sa hasič s ohňom za pasy
až si začmudil svoje pekné vlasy.

2. hasič
Isto mal s ohňom príhodu,
lebo má opálenú bradu.

3. hasič
Letí hasič na povel,
požiar niekde zahorel,
zo striekačky hneď
uhasí ohňu smäd.

DHZ (pol. OSP)
Hasičská siréna
zo sna ich vytrhne,
bežia v požiari
trochu OSPalí.

Nie je veľa dobrovoľných hasičských jednotiek, 
o ktorých básnici skladajú básne, avšak je mno-
žstvo, v ktorých dobrovoľní hasiči svojou každo-
dennou prácou a službou krásne zapisujú karty 
dejín takých jednotiek aj miestnych miest a dedín 
– medzi nimi aj hasiči z Alwernie.
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Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Chrzanowie

st. kpt. Piotr Bębenek

Współpraca Państwowej Straży Pożarnej z jed-
nostkami Ochotniczej Straży Pożarnej na przy-
kładzie powiatu chrzanowskiego

Mimo rozwoju techniki i coraz większej świadomo-
ści społecznej w zakresie szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa pożaro-
wego, liczba zdarzeń wymagających interwencji 

jednostek ochrony przeciwpożarowej nie maleje. 
Zmienia się tylko ich specyfika i coraz częściej są to 
różnego rodzaju miejscowe zagrożenia, czyli zda-
rzenia wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i na-
turalnych praw przyrody niebędące pożarem ani 
klęską żywiołową, stanowiące zagrożenie dla ży-
cia, zdrowia, mienia lub środowiska. Powiat chrza-
nowski pod tym względem nie odbiega od reszty 
kraju, a ze względu na swoją specyfikę (stosunko-
wo duża gęstość zaludnienia, wysoka urbanizacja 
i uprzemysłowienie, rozwinięta sieć szlaków komu-

nikacyjnych drogowych i kolejowych) charaktery-
zuje się występowaniem zdarzeń o różnym spek-
trum zagrożeń, do których likwidacji konieczne 
jest szybkie podjęcie skutecznych działań ratow-
niczo-gaśniczych przez jednostki ochrony prze-
ciwpożarowej (JOP), a nieodłącznym elementem 
działań straży pożarnej jest współpraca strażaków 
Państwowej Straży Pożarnej (PSP) i ochotniczych 

straży pożarnych (OSP).
Na terenie powiatu chrzanowskiego działają na-
stępujące jednostki ochrony przeciwpożarowej:

>  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Po-
żarnej w Chrzanowie wraz z Jednostką Ratowni-
czo-Gaśniczą (JRG),
>  28 jednostek ochotniczych straży pożarnych, 
> Zakładowa Straż Pożarna Orlen Południe SA 
w Trzebini.

Powiatowy Dzień Strażaka. Archiwum KP PSP w Chrzanowie
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w której wystąpiło zdarzenie. Na podkreślenie 
zasługuje doskonała znajomość obszaru działań 
przez ratowników OSP z poszczególnych gmin, 
co w zdecydowany sposób ułatwia prowadzenie 
akcji ratowniczo-gaśniczych. Analizując statysty-
ki z ostatnich 10 lat, zauważamy, że zwiększył się 
udział interwencji, podczas których występuje 
współpraca między jednostkami PSP i OSP. Obec-
nie wspólne działania PSP i OSP mają miejsce przy 

prawie 25% interwencji.
Rys. 1. Wspólne działania podczas gaszenia pożaru.
Biorąc pod uwagę całoroczną współpracę PSP 
z OSP podczas działań na terenie powiatu chrza-
nowskiego, należy ocenić ją jako bardzo dobrą. 
Szczególnie widoczna jest ona podczas gwałtow-
nych zjawisk atmosferycznych na przestrzeni całe-
go roku, a w porze wiosennej – kiedy dochodzi do 
zwiększonej liczby pożarów traw na nieużytkach. 
Coraz częściej jednostki OSP współpracują z zastę-
pami PSP podczas wypadków komunikacyjnych, 
zwłaszcza na drogach wojewódzkich oraz auto-
stradzie A4.

Działania ratownicze są obszarem, w którym po-
trzeba wzorowej współpracy strażaków PSP i OSP 
jest najważniejsza, bo często od ich umiejętności 
i profesjonalności zależy zdrowie i życie ludzkie, 
a presja czasu i towarzyszący pracy strażaków 
stres są bardzo duże. Jednak nie jest to jedyne 
pole współpracy PSP i OSP w zakresie operacyj-
nym – współdziałanie występuje również podczas 
zabezpieczenia operacyjnego dużych wydarzeń 
rocznicowych i okolicznościowych, koncertów ple-
nerowych czy cyklicznych imprez masowych zwią-

Spośród jednostek ochotniczych straży pożar-
nych 16 jest włączonych do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Krajowy System 
Ratowniczo-Gaśniczy jest integralną częścią bez-
pieczeństwa wewnętrznego państwa w zakresie 
ratowania życia, zdrowia, mienia oraz środowiska, 
prognozowania i zwalczania pożarów, klęsk żywio-
łowych i innych miejscowych zagrożeń. System 
ten obejmuje niezbędne środki techniczne i zaso-

by ludzkie, ich planowanie, organizację, kierowa-
nie, nadzorowanie, szkolenie i finansowanie. Został 
utworzony na mocy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 
roku o ochronie przeciwpożarowej oraz rozporzą-
dzenia ministra spraw wewnętrznych i administra-
cji w sprawie szczegółowych zasad organizacji 
KSRG. Obejmuje m.in. walkę z pożarami i klęskami 
żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne, 
ekologiczne oraz medyczne, dysponowanie do 
działań ratowniczych oraz kierowanie działaniami 
ratowniczymi. Sieć jednostek ochrony przeciwpo-
żarowej w powiecie chrzanowskim ułożona jest 
w taki sposób, że czas dojazdu pierwszego zastę-
pu, zdolnego do podjęcia działań podczas pożaru 
wewnętrznego, wypadku drogowego i udzielenia 
kwalifikowanej pierwszej pomocy, nie powinien 
przekraczać 15 minut.

Dyżurny Operacyjny Stanowiska Kierowania Ko-
mendanta Powiatowego PSP w Chrzanowie 
po przyjęciu zgłoszenia o zdarzeniu wymagającym 
interwencji straży pożarnej dysponuje do działań 
siły PSP i/lub jednostki OSP z KSRG najbliższe 
miejsca zdarzenia. Przyjmuje się zasadę, aby wy-
syłać do działań jednostkę OSP z miejscowości, 
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zanych ze świętami miast. Wśród wydarzeń cy-
klicznych wielkim wyzwaniem było zabezpieczenie 
operacyjne rocznic wyzwolenia obozu Auschwitz, 
podczas których jednostki ochrony przeciwpoża-
rowej zapewniały bezpieczeństwo przejazdu ko-
lumn VIP-ów przez powiat chrzanowski. Natomiast 
zdecydowanie najtrudniejszą i największą operacją 
było zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży 
(ŚDM) w roku 2016. Działania straży pożarnej w tym 
zakresie podejmowane były w trzech obszarach:

> zapewnienie bezpieczeństwa pobytu piel-
grzymom przebywającym na terenie powia-
tu chrzanowskiego;
> zabezpieczenie operacyjne szlaków komuni-
kacyjnych drogowych i kolejowych;
> zabezpieczenie imprez o charakterze religij-
nym towarzyszących ŚDM (przyjazd pielgrzy-
mów do klasztoru w Trzebini, Festiwale Młodych 
w Chrzanowie, Trzebini i Libiążu).

Zabezpieczenie ŚDM na terenie powiatu chrza-
nowskiego zrealizowane było na wysokim pozio-
mie, co podkreślali zarówno koordynatorzy powia-
towi, jak i pielgrzymi.

Decydujący wpływ na skuteczność działań po-
dejmowanych przez druhów OSP ma ich wyszko-
lenie pożarnicze i przygotowanie do prowadzenia 
działań w różnych dziedzinach ratownictwa. Także 
w tym obszarze jednostki OSP z terenu powiatu 
chrzanowskiego ściśle współpracują z PSP. W tym 
celu Komenda Powiatowa PSP w Chrzanowie co-
rocznie realizuje 3–4 szkolenia, podczas których 
druhowie OSP mogą uzyskać wiedzę i umiejętno-
ści konieczne do uczestniczenia w działaniach ra-
towniczo-gaśniczych, a także pełnienia funkcji do-
wódczych.

Rodzaje organizowanych szkoleń uzależnione są 
od aktualnych potrzeb występujących w jednost-
kach OSP. Założono minimalny stan wyszkolenia 
w każdej jednostce OSP według poniższego kry-
terium:

> szkolenie podstawowe – 12 osób,
> szkolenie dowódców – 2 osoby,
> szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego 
– 4 osoby,
> szkolenie kierowców, konserwatorów sprzętu 
– 2 osoby,
> szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej 
pomocy – 4 osoby,
> szkolenie z zakresu zabezpieczenia lądowania 
LPR – 4 osoby,
> szkolenie naczelników OSP – 2 osoby.

Dziś zdecydowana większość jednostek OSP z po-
wiatu chrzanowskiego spełnia powyższe wymaga-
nia.

Oprócz szkoleń niezbędnym elementem dosko-
nalenia umiejętności pożarniczych przez druhów 
OSP jest udział w ćwiczeniach i manewrach ratow-
niczych. Dostrzegając te potrzeby, Komenda Po-
wiatowa PSP w Chrzanowie i OSP w Chrzanowie od 
10 lat organizują Powiatowe Manewry Ratownicze, 
w których druhowie OSP mogą sprawdzić swo-
je umiejętności podczas epizodów ratowniczych 
przygotowanych przez strażaków Komendy Po-
wiatowej PSP w Chrzanowie. Z kolei funkcyjni PSP 
mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności 
w zakresie dowodzenia oraz organizacji łączności 
podczas dużych akcji. Udział strażaków PSP i OSP 
w manewrach ratowniczych pozwala nie tylko 
na podniesienie własnych umiejętności, lecz także 
na przećwiczenie współdziałania podczas likwida-
cji skomplikowanych zagrożeń, co pozwala nabyć 
doświadczenie ratownicze i buduje wzajemne za-
ufanie, niezbędne podczas prowadzenia akcji.

Poza Manewrami Ratowniczymi od kilku lat 
na terenie powiatu chrzanowskiego organi-
zowane są ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze 
w zakresie gaszenia pożarów lasów, w których 
wspólnie biorą udział zastępy PSP i jednostki 
OSP. Podczas tych ćwiczeń ratownicy muszą 
zorganizować zaopatrzenie w wodę i prowadzić 
działania gaśnicze w trudno dostępnym terenie 
leśnym. Pozwala to przede wszystkim na prak-
tyczne sprawdzenie możliwości taktycznych 
sprzętu i pojazdów pożarniczych będących 
na wyposażeniu jednostek OSP i PSP.

Doskonaleniu sprawności ratowniczej druhów OSP 
służy również udział w powiatowych zawodach 
sportowo-pożarniczych jednostek OSP. Zawody 
te organizowane są na terenie powiatu chrzanow-
skiego od 15 lat i startuje w nich zwykle większość 
jednostek OSP, wystawiająca drużyny męskie, 
a czasem również kobiece. Podczas zawodów po-
wiatowych mogą także sprawdzić się członkowie 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych utworzonych 
przy jednostkach OSP. Strażacy PSP angażują się 
w organizację i przeprowadzenie zawodów, a także 
wystawiają komisję sędziowską.

Komenda Powiatowa PSP w Chrzanowie współ-
pracuje z jednostkami OSP z powiatu chrzanow-
skiego także w zakresie wyposażenia jednostek 
OSP w pojazdy i sprzęt niezbędny do prowadzenia 
działań. Współpraca ta polega m.in. na zaanga-
żowaniu w przyznawanie dotacji w ramach zadań 
publicznych „Zapewnienie gotowości bojowej jed-
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na uroczystym apelu z okazji Powiatowego Dnia 
Strażaka. W ramach obchodów wręczane są od-
znaczenia, awanse i podziękowania za wzorową 
i ofiarną służbę na rzecz mieszkańców powiatu 
oraz rozwoju pożarnictwa. Szczególnym wyróżnie-
niem jest „Kordzik strażacki”, wręczany kolejnym 
znamienitym członkom jego kapituły za wyjąt-
kową pomoc, wrażliwość i zaangażowanie w roz-
wój ochrony przeciwpożarowej na terenie powia-
tu chrzanowskiego.

Przedstawione w opracowaniu przykłady świad-
czą o ścisłej współpracy Państwowej Straży Pożar-
nej z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych, 

odbywającej się na wielu płaszczyznach. Celem 
nadrzędnym tej współpracy jest zapewnienie od-
powiedniego poziomu bezpieczeństwa miesz-
kańców. Dzięki zrozumieniu wzajemnych potrzeb 
i możliwości, osobistemu zaangażowaniu straża-
ków ratowników podczas prowadzonych działań 
oraz właściwej organizacji krajowego systemu ra-
towniczo-gaśniczego mieszkańcy powiatu chrza-
nowskiego mogą się czuć bezpiecznie.

nostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do 
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” oraz 
„Przygotowanie jednostek ochotniczych straży po-
żarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”. W ra-
mach powyższych zadań jednostki OSP otrzymują 
dofinansowanie na wydatki inwestycyjne i bieżące, 
w tym remontowe. Obsługa dofinansowania reali-
zowana jest przez strażaków PSP. Komenda Powia-
towa PSP w Chrzanowie nie tylko pomaga w za-
kupach nowego sprzętu dla jednostek OSP, lecz 
także w przypadku posiadania zbędnego sprzętu 
przekazuje go nieodpłatnie jednostkom OSP. Do-
datkowo od ponad 5 lat w Komendzie Powiatowej 
PSP w Chrzanowie działa Powiatowy Punkt Serwi-

sowania Sprzętu Ochrony Dróg Oddechowych. Do-
starczane do Punktu aparaty powietrzne są na bie-
żąco przeglądane, a w przypadku konieczności 
obowiązkowej okresowej wymiany podzespołów 
fakt ten zgłaszany jest do właściwych urzędów 
miast i gmin, które zakupują części zamienne i do-
starczają je do punktu serwisowego w celu umoż-
liwienia wykonania prac.

Opisując współpracę PSP i OSP, nie sposób po-
minąć wydarzenia, podczas którego strażacy 
z powiatu chrzanowskiego spotykają się corocznie 

Powiatowe Manewry Ratownicze. Archiwum KP PSP w Chrzanowie.
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Spolupráca profesionálnych a dobrovoľných ha-
sičských jednotiek na príklade okresu Chrzanów

Napriek značnému rozvoju techniky a čoraz 
väčšiemu povedomiu spoločnosti ohľadne širo-
ko chápanej bezpečnosti, vrátane protipožiarnej 
ochrany, množstvo udalostí, pri ktorých je potrebný 
zásah hasičských jednotiek, stále neklesá. Menia 
sa iba špecifiká týchto udalostí, čoraz častejšie sú 

to miestne ohrozenia rôznych typov. Sú to predo-
všetkým udalosti spôsobené civilizačným rozvo-
jom a nemennými prírodnými zákonmi, ktoré však 
nie sú požiarmi ani živelnými pohromami, a ktoré 
ohrozujú život, zdravie, majetok alebo životné pro-
stredie. Okres Chrzanów sa v tomto smere neodli-
šuje od iných regiónov Poľska, a vzhľadom na svoje 
špecifiká (relatívne vysoká hustota zaľudnenia, vy-
soká miera urbanizácie a industrializácie, rozvinutá 
sieť cestných a železničných komunikácií), na úze-
mí okresu dochádza k udalostiam s rôznym spek-

trom ohrození, pri likvidácii ktorých je potrebné 
rýchle prijatie účinných záchranných a hasičských 
opatrení jednotkami protipožiarnej ochrany (JPO), 
a neoddeliteľnou súčasťou úloh hasičov je spolu-
práca profesionálnych hasičských jednotiek (HaZZ, 
pol. Państwowa Straż Pożarna – PSP) a dobrovo-
ľných hasičských jednotiek (DHZ, pol. ochotnicza 
straż pożarna – OSP).
Na území okresu Chrzanów pôsobia nasledujúce 

hasičské jednotky:

> Okresné riaditeľstvo Štátneho hasičského 
a záchranného zboru v meste Chrzanów spolu 
s hasičsko-záchrannou jednotkou (HZJ),
>    28 dobrovoľných hasičských jednotiek, 
>   Podnikoví hasiči spoločnosti „Orlen Południe 
SA“ v meste Trzebinia.

Spomedzi všetkých dobrovoľných hasičských jed-
notiek 16 je zapojených do štátneho hasičského 

Vedúci operatívno-školiaceho oddelenia Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného 
zboru Poľskej republiky v meste Chrzanów

st. kpt. Piotr Bębenek

Okresný Deň hasičov. Archív OR HaZZ Chrzanów
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ľníci perfektne poznajú oblasť svojej pôsobnosti, čo 
výrazne uľahčuje vedenie záchranno-hasičských 
akcií. Analýza štatistík z posledných 10 rokov uka-
zuje, že sa zvýšil počet zásahov, pri ktorých spo-
lupracovali profesionálne a dobrovoľné hasičské 
jednotky. V súčasnosti HaZZ a DHZ spolupracujú 
pri skoro 25 % zásahoch. 

Obr. 2. Spolupráca pri hasení požiaru.

Zohľadňujúc celoročnú spoluprácu HaZZ a DHZ 
pri akciách na území okresu Chrzanów, musíme 
ich hodnotiť ako veľmi dobrú. Je to viditeľné pre-
dovšetkým pri prudkých prejavoch počasia v prie-
behu celého roka, ako aj v jarnom období, keď do-
chádza k väčšiemu počtu požiarov neužívaných 
trávnatých plôch. 

Čoraz častejšie dobrovoľné jednotky spolupracujú 
s profesionálnymi jednotkami pri dopravných ne-
hodách, predovšetkým na vojvodských cestách 
a na diaľnici A4.

Pri záchranných akciách je vzorová spolupráca 
hasičov HaZZ a DHZ najdôležitejšia, pretože ča-
sto práve od ich schopností a profesionality závisí 
ľudské zdravie a životy, a dodatočne časová tieseň 
a stres, ktoré sú späté s prácou hasičov, sú veľmi 
vysoké. Avšak nie je to jediná oblasť spolupráce 
HaZZ a DHZ v operatívnej oblasti – spolupráca je 
potrebná aj pri operatívnom zabezpečovaní veľkých 
pravidelných či nepravidelných podujatí, koncertov 
na otvorenom priestranstve, či pravidelných verej-
ných akciách spätých hoci so slávnosťami jedno-
tlivých miest a obcí. Spomedzi pravidelných uda-

a záchranného systému (HaZS). Štátny hasičský 
a záchranný systém je integrálnou súčasťou sy-
stému vnútroštátnej bezpečnosti Poľska. Jeho 
úlohou je zachraňovanie života, zdravia, majetku 
a životného prostredia, prognózovanie a boj s po-
žiarmi, živelnými pohromami a inými miestnymi 
ohrozeniami. Tento systém sa zaoberá zabezpe-
čovaním nevyhnutných technických prostriedkov 
a potrebných ľudských zdrojov, ich plánovaním, 

organizovaním, riadením, dohľadom, školením 
a financovaním. Vytvorený na základe zákona z 24. 
augusta 1991 o protipožiarnej ochrane, ako aj na-
riadenia ministra vnútra a štátnej správy Poľskej 
republiky o detailných zásadách organizácie HaZS. 
Zahŕňa okrem iného boj proti požiarom a živel-
ným pohromám, technické, chemické, ekologické 
a zdravotnícke záchranárstvo, dispečing záchran-
ných jednotiek a riadenie záchranných akcií. Sieť 
jednotiek protipožiarnej ochrany v okrese Chrza-
nów je rozmiestnená takým spôsobom, aby čas 
príjazdu prvej jednotky, ktorá je schopná zahájiť 
záchrannú akciu pri vnútornom požiari či dopra-
vnej nehode, ako aj poskytnúť kvalifikovanú prvú 
pomoc, nesmie prekročiť 15 minút.

Operatívny dispečer Riadiaceho pracoviska Okre-
sného riaditeľstva HaZZ v meste Chrzanów po pri-
jatí hlásenie o udalosti, pri ktorej je potrebný zásah 
hasičov, vysiela do akcie jednotky HaZZ a/alebo 
jednotky DHZ zaradené do HaZS, ktoré sú najbli-
žšie k miestu udalosti. Je prijatá zásada, že k da-
nej udalosti sa vysiela jednota DHZ z danej obce, 
na území ktorej k danej udalosti došlo. Na tomto 
mieste je potrebné podotknúť, že hasiči-dobrovo-
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lostí veľkou výzvou bolo operatívne zabezpečenie 
výročia oslobodenia nacistického koncentračného 
tábora Auschwitz, počas ktorých hasičské jednot-
ky zabezpečovali bezpečné prejazdy kolón VIPov, 
ktoré prechádzali cez okres Chrzanów. Avšak roz-
hodne najnáročnejšou a najväčšou akciou bolo za-
bezpečovanie Svetových dní mládeže v roku 2016. 
Hasiči sa v tomto prípade spolupodieľali na troch 
hlavných oblastiach:

>  zaručenie bezpečného pobytu pútnikom, kto-
rí bývali na území okresu Chrzanów;
>  operatívne zabezpečenie cestných a železni-
čných komunikácií;
>  zabezpečenie sprievodných podujatí s nábo-
ženským charakterom (príjazd pútnikov do 
kláštora v Trzebini, Festival mládeže v Chrzano-
we, Trzebini a Libiążu).

Zabezpečenie Svetových dní mládeže na území 
okresu Chrzanów bolo realizované na vysokej úro-
vni, čo podotýkali tak okresní koordinátori, ako aj 
samotní pútnici.

Podstatný vplyv na účinnosť a efektívnosť činností 
vykonávaných hasičmi DHZ má ich hasičské vyško-
lenie a príprava na vykonávanie činností v rôznych 
oblastiach záchranárstva. Aj v tejto oblasti jednot-
ky DHZ pôsobiace v okrese Chrzanów úzko spo-
lupracujú s HaZZ. S týmto zameraním Okresné 
riaditeľstvo HaZZ v meste Chrzanów každoročne 
realizuje 3 – 4 školenia, počas ktorých môžu ha-
siči DHZ získať vedomosti a zručnosti potrebné pri 
záchranných a hasičských akciách, ako aj pri plnení 
veliteľských funkcií. 

Tematika organizovaných školení závisí od aktu-
álnych potrieb v jednotlivých dobrovoľných hasi-
čských jednotkách. Avšak je stanovená minimálna 
úroveň vyškolenia v každej dobrovoľnej hasičskej 
jednotke podľa nasledujúcich kritérií:

>  základné školenie – 12 osôb,
>  školenie veliteľov – 2 osoby,
>  školenie z technického záchranárstva – 4 oso-
by,
>  školenie vodičov strojníkov – 2 osoby,
>  školenie z poskytovania kvalifikovanej prvej 
pomoci – 4 osoby,
>  školenie zo zabezpečovania pristávania letec-
kej záchrannej služby – 4 osoby,
>  školenie riaditeľov DHZ – 2 osoby.

Dnes rozhodná väčšina jednotiek DHZ v okrese 
Chrzanów spĺňa vyššie spomenuté požiadavky.
Okrem školení je nevyhnutnou súčasťou zdoko-
naľovania hasičských zručností hasičov DHZ ich 
účasť na záchranárskych cvičeniach a manévroch. 
Okresné riaditeľstvo HaZZ a DHZ v meste Chrza-
nów si to všimli, a preto už viac než 10 rokov or-
ganizujú Okresné záchranárske manévre, v ktorých 
si hasiči DHZ môžu overiť svoje zručnosti pri reali-
zovaní prípadných záchranných akcií pripravených 
hasičmi okresného riaditeľstva HaZZ Chrzanów. 
Na druhej strane hasiči HaZZ majú možnosť zdo-
konaľovať svoje schopnosti týkajúce sa riadenia 
a zabezpečenia komunikácie počas veľkých akcií. 
Hasiči HaZZ a DHZ vďaka účasti na záchranárskych 
manévroch nielen zvyšujú svoje vlastné zručnosti, 
ale tiež cvičia vzájomnú spoluprácu pri likvidova-
ní komplikovaných ohrození, čo umožňuje získať 
potrebné záchranárske skúsenosti a dodatočne 
pomáha zvýšiť vzájomnú dôveru, ktorá je pri vyko-
návaní skutočných akcií nevyhnutná.

Na území okresu Chrzanów sa okrem záchra-
nárskych manévrov už niekoľko rokov uskuto-
čňujú záchranársko-hasičské cvičenia zamera-
né na hasenie lesných požiarov, na ktorých sa 
spoločne zúčastňujú profesionálne a dobro-
voľné hasičské jednotky. Hasiči musia počas 
týchto cvičení zabezpečiť zásobovanie vodou 
a realizovať hasičské činnosti v ťažko dostup-
nom lesnom teréne. Cieľom týchto cvičení je 
predovšetkým overenie taktických možností 
vybavenia a hasičských vozidiel, ktoré majú 
k dispozícii tak profesionálne ako aj dobrovoľné 
hasičské jednotky.

Dobrovoľní hasiči si svoje záchranárske zručností 
zdokonaľujú aj na okresných športovo-hasičských 
súťažiach dobrovoľných hasičských jednotiek. Také 
súťaže sa v okrese Chrzanów organizujú už 15 rokov 
a väčšinou sa na nich zúčastňuje väčšia dobrovo-
ľných hasičských jednotiek, ktoré zastupujú nielen 
mužské tímy, ale čoraz častejšie aj ženské. Počas 
okresných súťaží si svoje schopnosti môžu overiť 
členovia dorasteneckých hasičských skupín, ktoré 
pôsobia pri dobrovoľných hasičských zborov. Pro-
fesionálni hasiči pomáhajú s organizáciou a reali-
záciou súťaží, a tiež zabezpečujú súťažnú porotu.

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Chrzanowe spolupra-
cuje s jednotkami DHZ z okresu Chrzanów aj pri 
vybavovaní jednotiek DHZ potrebnými vozidlami 
a zariadeniami, ktoré sú nevyhnutné na vykonáva-
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Pri opise spolupráce HaZZ a DHZ nemôžeme vy-
nechať udalosti, počas ktorých sa hasiči z okresu 
Chrzanów každoročne stretávajú na slávnostnom 
zhromaždení pri príležitosti okresného dňa hasi-
ča. Počas slávnosti sú udeľované vyznamenania, 
povýšenia a poďakovania za vzorovú a obetavú 
službu pre obyvateľov okresu a rozvoj hasičstva. 
Špeciálnym vyznamenaním je „Hasičský kordík”, 
ktoré sa udeľuje ďalším výnimočným osobnostiam 
za výnimočnú pomoc, citlivosť a angažovanie v ob-
lasti rozvoja protipožiarnej ochrany na území okre-
su Chrzanów.

Príklady predstavené v referáte svedčia o úzkej 
spolupráci profesionálnych hasičov štátneho ha-

sičského a záchranného zboru a jednotiek do-
brovoľného hasičského zboru, ktorá prebieha 
na viacerých úrovniach. Nadradeným cieľom tejto 
spolupráce je zabezpečiť náležitú úroveň bezpe-
čnosti všetkým obyvateľom. Vďaka pochopeniu 
vzájomných potrieb a možností, osobnej anga-
žovanosti hasičov záchranárov pri vykonávaných 
činnostiach, ako aj náležitej organizácii štátneho 
záchranárskeho a hasičského systému, obyvatelia 
okresu Chrzanów sa môžu cítiť bezpečne.

nie záchranných činností. Táto spolupráca je za-
ložená okrem iného na angažovaní pri udeľovaní 
dotácií v rámci verejných úloh „Zaručenie bojovej 
pripravenosti protipožiarnej ochrany zapojenej 
do štátneho hasičského a záchranného systému“ 
a „Príprava jednotiek dobrovoľných hasičských 
zborov na vykonávanie hasičských a záchranných 
činností“. V rámci vyššie spomenutých úloh jednot-
ky DHZ získavajú spolufinancovanie na investičné 
a priebežné výdavky, vrátane výdavkov na opravy 
a rekonštrukcie. Obsluhu spolufinancovania vy-
konávajú hasiči HaZZ. Okresné riaditeľstvo HaZZ 
v meste Chrzanów nielen pomáha pri obstarávaní 
nového vybavenia pre jednotky DHZ, ale aj vte-
dy, keď už svoje vyraďované vybavenie zadarmo 

odovzdáva jednotkám DHZ. Dodatočne, už viac 
ako 5 rokov v rámci Okresného riaditeľstva HaZZ 
v Chrzanowe pôsobí Okresné servisné centrum 
ochranných prostriedkov dýchacích ciest. Servi-
sné centrum vykonáva priebežné kontroly dýcha-
cích prístrojov, a keď je potrebné vymeniť nejaké 
diely, nahlasuje to predmetnej samospráve, ktorá 
následne daný náhradný diel kupuje a doručuje do 
servisného centra, ktoré potom vykonáva potreb-
né práce.

Okresné záchranárske manévre. Archív OR HaZZ Chrzanów
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Wiesław Domin
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Babicach

Pozabojowa aktywność strażaków ochotników 
i ich rola w życiu społeczności lokalnej gminy Ba-
bice

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” to motto or-
ganizacji, która istnieje na terenie obecnej gminy 
Babice od ponad 100 lat. Drewniana zabudowa wsi, 
słomiane dachy i bezradność wobec żywiołu ognia 
skłaniały do samoobrony i zrzeszania się miesz-
kańców. Początkowo były to grupy nieformalne, 

działające samorzutnie, ale na początku XX wieku, 
kiedy na ziemi chrzanowskiej funkcjonowały już 
pierwsze zorganizowane jednostki straży pożar-
nej (od 1872), również w gminie Babice rozpoczęły 
działalność jednostki straży ogniowej. Jako pierw-
sza została założona straż ogniowa w Babicach 
(1914 lub 1916), później jednostka w Rozkochowie 
(1918), następnie w Zagórzu (1920), a w kolejnych 
latach w Mętkowie i Jankowicach.
Impulsem do zawiązania formalnych jednostek 
straży ogniowej było odzyskanie niepodległości, 
powstanie II Rzeczypospolitej i tworzenie kolej-
nych zrębów polskiej państwowości. Szczególnie 
sprzyjała temu wielka fala optymizmu i entuzjazmu 
wśród mieszkańców tworzącej się nowej Polski.
Przez ostatnie 100 lat jednostki straży pożarnej 
okrzepły, przechodząc kolejne etapy rozwoju 
w zmieniającej się rzeczywistości: okres między-
wojenny, II wojna światowa, 45 lat PRL-u i lata 
po odzyskaniu pełnej suwerenności po roku 1989. 
Strażacy na ziemi babickiej mieli w swej historii 
okresy lepsze i gorsze, czasem przeżywali bardzo 
trudne chwile, ale w strukturze, powstałej na po-
czątku XX wieku, przetrwali do dzisiaj.

Gmina Babice

Gmina Babice jest obszarem typowo wiejskim. Dziś 
zajmuje powierzchnię 54,4 km2, a mieszka na jej 
terenie około 10 000 mieszkańców. Składa się z 7 
miejscowości: Zagórza (liczącego 3000 mieszkań-

ców), Babic i Mętkowa (po około 1500 mieszkań-
ców) i czterech mniejszych miejscowości: Olszyny, 
Jankowice, Rozkochów i Wygiełzów.
Gmina ma liczne walory przyrodnicze: rezerwaty 
przyrody „Lipowiec” i „Bukowica”, bogactwo lasów, 
różnorodność krajobrazową (Dolina Wisły, Garb 
Tenczyński, południowy kraniec Jury Krakowsko-
Częstochowskiej i skraj Wyżyny Śląskiej).
Na bogactwo historyczne składają się: ruiny XIII-
wiecznego zamku „Lipowiec”, XVIII-wieczny kościół 
parafialny w Babicach, kościół modrzewiowy z XVII 
wieku w Mętkowie (przeniesiony z Niegowici koło 
Bochni – kościół, w którym Jan Paweł II rozpoczął 
w roku 1948 swą posługę kapłańską) oraz Nadwi-
ślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie, na któ-
rego obszarze znajduje się kilkadziesiąt obiektów 
architektury drewnianej Małopolski Zachodniej.

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie 
Babice

Struktura przestrzenna rozmieszczenia jednostek 
straży pożarnych na terenie gminy Babice wynika 
z wcześniej ukształtowanego osadnictwa. Można 
w niej wyróżnić pięć oddalonych od siebie jed-
nostek osadniczych: Babice z Wygiełzowem jako 
centrum i peryferyjne w stosunku do nich: Zagórze, 
Olszyny z Jankowicami oraz Mętków i Rozkochów. 
Historycznie ukształtowana struktura przestrzenna 
wymusiła powstanie pięciu odrębnych jednostek 
straży pożarnych, skupionych na realizacji potrzeb 
i obsłudze najbliższej okolicy. Strażacy ochotnicy 
silnie identyfikowali się z własnymi miejscowościa-
mi, przez długie lata działając głównie na ich te-
renie. Powodowało to utrwalenie pierwotnej struk-
tury przestrzennej, wzmacniało więzi wewnątrz 
miejscowości i uwypuklało różnorodność. Oczy-
wiście, był to zaledwie jeden z licznych drobnych 
elementów różnicujących i utrwalających strukturę 
powstałą i kształtowaną przez wieki.
Obecnie w pięciu jednostkach Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych (OSP) na terenie gminy Babice dzia-
ła 226 strażaków ochotników, z czego połowa to 
strażacy czynni, biorący udział w akcjach ratowni-
czych, a pozostali to członkowie honorowi, wspie-
rający i młodzież do lat 18. Co roku jednostki OSP 
uczestniczą w 150–205 akcjach ratowniczych (po-
żarach, likwidacjach tzw. miejscowych zagrożeń: 
wypadki drogowe, podtopienia, usuwanie drzew 
itp., oraz zabezpieczeniach przeciwpożarowych). 
Druhowie OSP w gminie mają dobrą bazę lokalową 
i sprzętową. Każda jednostka OSP posiada własną 
strażnicę z częścią bojową, garażami i zapleczem 
sanitarnym, część szkoleniową oraz pozabojową, 
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straże pożarne przetrwały. Fenomen funkcjono-
wania straży pożarnych przez ponad stulecie wy-
nika nie tylko z konieczności i chęci obrony przed 
żywiołami, lecz także z faktu, że w życie straży 
ogniowych/pożarnych angażowali się najbardziej 
aktywni członkowie wspólnoty wiejskiej. Początko-
wo organizowani przez najzamożniejszych miesz-
kańców, tworzyli specyficzną elitę pracującą „non 
profit” – dla dobra wspólnego. Wznosząc swoje 

remizy, często jedyne centra życia 
wiejskiego, strażacy obligowali współ-
mieszkańców do pracy na rzecz wsi, 
„ludziom na pożytek”. Aktywność stra-
żaków ochotników w sferze niebojowej 
mogła stanowić element warunkują-
cy przetrwanie jednostki i organizacji 
w czasach trudnych. Niedostatek mo-
tywacji, brak akcji, sprzętu i zaplecza 
mogły doprowadzić do likwidacji jed-
nostki, która już później nie zdołałaby 
się odrodzić. Jednak realizacja przez 
strażaków innych zadań stawała się 
mobilizująca i odnawiająca.
Strażak ochotnik niesie pomoc in-
nym, pracuje bezinteresownie, „Bogu 
na chwałę”. To hasło zawsze było moc-
no związane z działalnością straży 
pożarnych. Oczywiście, w przenośni 
oznaczało działalność non profit, ale 
było też widomym znakiem ofiarowa-

nia swojej służby. Nawet w latach PRL-u ochotnicy 
nie zapominali o swoim zawołaniu i stale uczestni-
czyli w życiu własnych parafii. Strażacy i ich poczty 

sztandarowe byli (i nadal są) zawsze obecni na uro-
czystościach religijnych. Podkreślali w ten sposób 
swoją niezależność, więź ze wspólnotą parafialną 
i chęć ofiarowania innym bezinteresownej służ-
by. Druhowie OSP rokrocznie uczestniczą w ob-
chodach wielkopiątkowych, wystawiają straż przy 
Grobie Pańskim, biorą udział w procesjach Bożego 
Ciała i innych uroczystościach parafialnych.
Wyrazem przywiązania do zawołania strażackie-
go są kapliczki św. Floriana przy strażnicach OSP 
w Rozkochowie, Zagórzu i Mętkowie, wzniesione 

wykorzystywaną na działalność kulturalną i spo-
łeczną.
Jednostki OSP wyposażone są w 14 samochodów 
bojowych (ciężkich, średnich i lekkich), pozyska-
nych ze środków gminy Babice, dopłat od Komen-
danta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożar-
nej, Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz ze środków własnych. Jednostki dys-
ponują również rozmaitym sprzętem przeciwpo-

żarowym: pompami, agregatami prądotwórczymi, 
urządzeniami hydraulicznymi, aparatami powietrz-
nymi, pilarkami i innymi. Jednostka OSP Rozko-
chów ma również sprzęt pływający.
W historii Ochotniczych Straży Pożarnych były róż-
ne okresy, np. w latach dziewięćdziesiątych minio-
nego wieku niektóre jednostki wyjeżdżały do akcji 
ratowniczych sporadycznie lub wcale w nich nie 
uczestniczyły przez cały rok. Kryzysy wynikały ze 
słabej bazy sprzętowej oraz często z zaawansowa-
nego wieku strażaków ochotników. Jednak ostat-
nie 20 lat to okres ciągłej modernizacji sprzętowej, 
odnowy bazy budynków, strażnic OSP, a także – co 
najważniejsze – obniżenia wieku ochotników. 
Dziś strażacy ochotnicy stają przed o wiele trudniej-
szymi zadaniami niż dawniej – ich rolą jest nie tylko 
gaszenie pożarów, lecz także ratownictwo drogo-
we, medyczne, wodne, obsługa specjalistycznego 
sprzętu bojowego, stale muszą się szkolić, zdawać 
egzaminy, zdobywać certyfikacje. Strażak ochot-
nik to obecnie wysoko wykwalifikowany ratownik, 
posiadający wyspecjalizowaną wiedzę i szeroki 
zakres kompetencji, umiejący obsługiwać skom-
plikowany sprzęt.

Pozabojowa działalność strażaków ochotników

W ciągu ostatnich stu lat na terenie gminy powsta-
wało wiele organizacji społecznych, które funk-
cjonowały przez kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt 
lat. Cel ich działania zanikał, ludzie odchodzili, ale 
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przez ochotników. Z drugiej strony, w podzięko-
waniu strażakom za współpracę proboszcz parafii 
w Zagórzu sprowadził relikwie św. Floriana, które 
są wystawiane na uroczystościach kościelnych 
z udziałem strażaków, m.in. w Dniu Strażaka.
Przykładem współdziałania jednostki OSP z ko-
ściołem i innymi podmiotami jest organizacja „kon-
certów papieskich” w Mętkowie. Tu, w zabytko-
wym modrzewiowym kościele corocznie od 15 lat 
odbywają się koncerty muzyczne dla uczczenia 
pamięci Jana Pawła II, organizowane przez Funda-
cję „Barka”. Zaprasza ona wykonawców, pozysku-
je fundusze i współpracuje z innymi podmiotami. 
Współorganizatorem koncertów jest zawsze OSP 
Mętków. Strażacy zapewniają ochronę imprezy, 

obsługują parkingi, regulują ruch drogowy. Udo-
stępniają również na potrzeby gości i organizato-
rów swoją strażnicę, która staje się wtedy lokalnym 
domem kultury.
Od lat budynki strażackie są tradycyjnymi centrami 
życia miejscowości. Tutaj odbywają się najważniej-
sze wydarzenia: zabawy, zebrania wiejskie,  spo-
tkania (np. z władzami gminnymi); tu podejmowa-
ne są najważniejsze decyzje dotyczące wspólnoty. 
Strażacy udostępniają swoje obiekty społeczności, 
mając świadomość, że tak jak oni służą innym, 
tak i te obiekty mają służyć „ludziom na pożytek”. 
Strażnice OSP pełnią również ważną funkcję kul-
turalną. W gminie Babice w dwóch strażnicach – 
w Zagórzu i Rozkochowie – zlokalizowane są filie 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, prowadzą-
ce zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zaję-
cia mają charakter planowy (odbywają się według 
stałego harmonogramu) lub okazjonalny. Strażacy 
w tych jednostkach użyczyli również pomieszczeń 
na potrzeby filii Biblioteki Gminnej.
Sale „balowe” OSP to tradycyjne miejsca odbywa-
nia zabaw sylwestrowych, karnawałowych, wesel. 
W strażnicy OSP Mętków działa filia Ośrodka Zdro-
wia, w budynku OSP Rozkochów ma swą siedzibę 
Klub Aktywnych Kobiet, którego uczestniczki (czę-
ściowo również członkinie OSP) biorą udział w wy-
darzeniach inicjowanych przez rozkochowskich 
druhów, a w Zagórzu mieści się Stowarzyszenie 
Emerytów „Wesoła Jesień”. Tych kilka przykładów 
to tylko potwierdzenie tego, że strażnice żyją ży-

ciem miejscowości i stanowią jej centrum. Człon-
kowie OSP inicjują również działania poza swoimi 
siedzibami: organizują lub współorganizują festy-
ny i zabawy odbywające się w plenerze (kilka razy 
w roku w każdej miejscowości); bez udziału OSP 
imprezy te często by się nie odbyły. Strażacy za-
pewniają bezpieczeństwo, obsługę techniczną i co 
niebagatelne, organizują bufet z piwem, na które-
go sprzedaż (zgodnie z przepisami prawa) mają 
wyłączność. Często podczas takich wydarzeń 
odbywają się pokazy sprawności strażackiej: ga-
szenie zainscenizowanych pożarów, demonstracja 
ratownictwa drogowego i udzielania pierwszej po-
mocy przedlekarskiej.
Druhowie OSP prowadzą pogadanki i pokazy 
z zakresu ochrony przeciwpożarowej i pierwszej 
pomocy w przedszkolach i szkołach. Najlepszym 
przykładem działań tego typu jest organizowany 
od roku 2000 przez OSP Rozkochów obóz waka-
cyjny „Pomocna Dłoń”. Odbywa się on w ośrodku 
wypoczynkowym położonym w starorzeczu Wi-
sły w Rozkochowie. Obiekt (własność OSP Roz-
kochów) wybudowany został siłami ochotników 
przy wsparciu finansowym gminy Babice i powiatu 
chrzanowskiego. Pełni on funkcję ośrodka wypo-
czynkowego i centrum integracji wszystkich orga-
nizacji funkcjonujących na terenie Rozkochowa. Od 
20 lat druhowie, siłami własnymi, Klubu Aktywnych 
Kobiet i Klubu Wędkarskiego „Karaś” (działającego 
przy OSP Rozkochów), organizują edukacyjny obóz 
strażacki dla dzieci i młodzieży z gminy Babice 
(gościnnie także z innych gmin powiatu chrzanow-
skiego). Oprócz wiedzy typowo strażackiej dzie-
ciom przekazywana jest również wiedza z zakre-
su ochrony przyrody, ekologii, zasad zachowania 
się nad wodą. Organizatorzy obozu współpracują 
z innymi OSP z terenu gminy, a także z Komendą 
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Chrza-
nowie. W inicjatywę włącza się również Policja oraz 
Państwowa i Społeczna Straż Rybacka. Co roku 
kilkadziesiąt młodych ludzi, dzięki pracy strażaków 
i ich przyjaciół, ma zapewniony darmowy wypo-
czynek połączony z edukacją. Zajęcia wakacyjne 
dla dzieci z Jankowic i Olszyn, polegające na na-
uce udzielania pierwszej pomocy, organizowała 
także OSP w Jankowicach.
Obóz „Pomocna Dłoń”, zajęcia wakacyjne OSP Jan-
kowice czy okazjonalnie prowadzone przez dru-
hów z innych jednostek to nie typowe, obowiąz-
kowe przedsięwzięcia strażaków, lecz inicjatywy 
samodzielne, skierowane na edukację dzieci i mło-
dzieży, która procentuje utrwaleniem pozytywnych 
zachowań i reakcji. Zdarza się również, że takie za-
jęcia zachęcają pojedynczych młodych ludzi do 
wstąpienia w szeregi strażaków ochotników.
Druhowie OSP bardzo aktywnie współpracują 
z lokalnymi klubami sportowymi. Przejawia się to 
zarówno w bezpośrednim uczestnictwie młodych 
strażaków w rywalizacji sportowej, jak i we wspól-
nym organizowaniu zawodów sportowych dla 
mieszkańców czy pomocy w odbywających się 
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ganizacji. Prezentują swoje osiągnięcia, dzielą się 
problemami, omawiają plany na rok następny i ko-
lejne lata. Naczelnik OSP przedstawia sprawozda-
nie z działalności bojowej, prezes – z działalności 
pozabojowej, a skarbnik wskazuje źródła finanso-
wania tych poczynań. Dyskusja odbywa się na fo-
rum publicznym, tak aby wszyscy uczestnicy mogli 
być świadomi funkcjonowania i potrzeb Ochotni-
czej Straży Pożarnej.
Tradycją OSP w gminie Babice jest również uczest-
nictwo w zebraniach przedstawicieli pozostałych 
jednostek z terenu gminy, co prowadzi do wymia-
ny doświadczeń, powoduje integrację strażaków, 
a zwłaszcza uwrażliwia na potrzeby druhów z in-
nych miejscowości. Owocuje to wzajemną pomo-
cą, nakreślaniem wspólnych planów finansowych 
uwzględniających potrzeby każdej jednostki, ale 
przede wszystkim współdziałaniem w sytuacjach 
kryzysowych. 
Uczestnicząc w corocznych zebraniach sprawoz-
dawczych w jednostkach z gminy Babice można 
odnieść wrażenie, że we wszystkim, co dzieje się 
na terenie sołectwa, bierze udział OSP. Strażacy są 
zawsze w szkołach, przedszkolach, na festynach, 
w kościołach. Oczywiście, przede wszystkim niosą 
pomoc, wyjeżdżając do akcji ratunkowych, zawsze 
reagując na alarm włączany przez oficera dyżurne-

go Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie – to 
ich obowiązek. Ale także bywają obecni wszędzie 
tam, gdzie są potrzebni. Jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych są trwałym, istotnym i nieroze-
rwalnym elementem krajobrazu każdej miejsco-
wości, w której funkcjonują. Przez 100 lat dzia-
łalności odcisnęły pozytywne piętno na historii 
społeczności lokalnej. Historia straży pożarnej to 
historia miejscowości i ludzi, którzy w niej miesz-
kają; to nie tylko pożary, które zawsze się zdarzają, 
lecz także ludzie, którzy służąc innym, realizują po-
mysły poprawiające jakość życia, pracują na rzecz 
kultury, edukacji, sprawności fizycznej, nie dbając 
o swój czas, zdrowie i pieniądze – ludziom na po-
żytek, Bogu na chwałę.

na terenie gminy zawodach inicjowanych przez 
inne podmioty. Członkowie wszystkich jednostek 
zapewniają bezpieczeństwo na trasach przejazdu 
przez gminę oraz wyścigów kolarskich („Wyścig 
Solidarności”, „Tur de Pologne”). OSP Zagórze or-
ganizuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu 
w Babicach coroczny bieg crossowy „Bukowica 
Run”, który odbywa się wokół rezerwatu przyrody 
„Bukowica”.
Osobnym rozdziałem działalności pozabojowej 
jednostek OSP z gminy Babice jest współpraca 
z Nadwiślańskim Parkiem Etnograficznym (NPE) 
w Wygiełzowie. Park ten, wpisany na stałe w oko-
liczny krajobraz, jest prawdziwą wizytówką gminy. 
Wszystkie wydarzenia odbywające się w skansenie 
czy na zamku Lipowiec, nawet jeśli organizowane 
są tylko przez NPE, wiążą się ściśle z miejscem, 
z gminą. Dziesiątki tysięcy turystów odwiedza-
jących skansen i zamek przyjeżdża przecież do 
gminy Babice. Dlatego szczególną troską gmina 
objęła otoczenie muzeum, tworząc deptak, par-
kingi, miejsca wypoczynku. Od kilku lat strażacy 
ochotnicy pomagają w przeprowadzaniu imprez 
na terenie skansenu, zapewniając zabezpieczenie 
przeciwpożarowe w plenerze. Są obecni na od-
puście „Pod czerwoną jarzębiną”, podczas Kon-
kursu Potraw Regionalnych, w czasie „Etnomanii” 
czy na „Ziemniaczysku” (przygotowywanym przez 
Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Na Jurze”) 
– wówczas do NPE przyjeżdża nawet kilka tysię-
cy osób z Małopolski i Śląska. Podczas imprez 
ochotnicy odpowiedzialni są także za utrzymanie 
porządku i sterowanie ruchem.
Oprócz wydarzeń cyklicznych, strażacy obecni są 
zawsze w NPE przy okazji np. Święta Pszczelarzy 
czy innych organizowanych przez dyrekcję skan-
senu. Na zamku (przed rozpoczęciem remontu) 
pomagali przy organizacji Turniejów Rycerskich.
Koszty działalności bojowej OSP, zgodnie z prze-
pisami, ponosi gmina Babice, natomiast działania 
pozabojowe finansowane są przez strażaków z do-
chodów własnych oraz z innych źródeł, do któ-
rych mają dostęp na takich samych prawach, jak 
inne stowarzyszenia czy organizacje występujące 
w gminie. Dlatego z punktu widzenia zadań poza-
bojowych realizowanych przez ochotników ważne 
jest, by wokół działalności OSP skupić wielu ludzi 
i współpracować z jak największą liczbą organiza-
cji funkcjonujących na danym obszarze. Umiejęt-
ne pozyskiwanie partnerów daje możliwość pracy 
na różnych polach, skupienia wokół OSP najbar-
dziej wartościowych osób i organizacji, dla których 
ważna jest skuteczna realizacja projektów nakiero-
wanych na potrzeby lokalnej społeczności.
Co roku od stycznia do marca w jednostkach OSP 
odbywają się zebrania sprawozdawcze, które pod-
sumowują całoroczną działalność. Uczestniczą 
w nich członkowie OSP posiadający prawo głosu, 
ale również wiele innych osób związanych z jed-
nostką. Strażacy zapraszają na zebrania przed-
stawicieli wszystkich współpracujących z nimi or-

Uroczyste przekazanie wozu strażackiego dla OSP Mętków 
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Mimozásahová činnosť dobrovoľných hasičov 
a ich úloha v živote miestnej spoločnosti obce 
Babice

„Bohu na chválu, ľuďom na osoh” – je to motto or-
ganizácie, ktorá na území súčasnej obce Babice 
pôsobí už viac než 100 rokov. Drevené stavby, sla-
mené strechy a bezradnosť voči živlu ohňa – na-
bádali miestnych obyvateľov k organizovaniu do-
mobrany a vzájomnému združovaniu. Na začiatku 

to boli neformálne, spontánne konajúce skupiny. 
Avšak na začiatku 20. storočia, keď už v regióne 
Chrzanów pôsobili prvé organizované hasičské 
jednotky (od roku 1872), aj v dedine Babice zača-
li svoju činnosť prvé hasičské jednotky (pol. straż 
ogniowa). Ako prvá bola založená hasičská jednot-
ka v dedine Babice (v roku 1914 alebo 1916), neskôr 
jednotky v dedinách Rozkochów (1918) a Zagó-
rze (1920), a v ďalších rokoch v dedinách Mętków 
a Jankowice.
Impulzom k vytváraniu formálnych hasičských 
jednotiek bolo opätovné získanie nezávislosti Po-
ľska v roku 1918, vznik tzv. Druhej Poľskej republiky 
a tvorenie základov obnovenej poľskej štátnosti. 
Predovšetkým k tomu napomáhala obrovská vlna 
optimizmu a entuziazmu medzi obyvateľmi vy-
tvárajúceho sa nového Poľského štátu.
Počas posledných 100 rokov hasičské organizácie 
oživli, prechádzajúc rôzne fázy rozvoja v meniacej 
sa realite: medzivojnové obdobie, obdobie 2. sve-
tovej vojny, 45 rokov socializmu – Poľskej ľudovej 
republiky, ako aj obdobie po roku 1989, keď bola 
opäť získaná plná suverenita. Hasiči v Babickom 
regióne mali vo svojej histórii lepšie aj horšie ob-
dobia, niekedy prežívali veľmi ťažké chvíle, avšak 
v štruktúre, ktorá vznikla ešte na začiatku 20. storo-
čia, pretrvali až dodnes.

Obec Babice
Obec  Babice  leží  v  typicky  vidieckom  regióne. 
V súčasnosti má plochu 54,4 km2 a na jej území 
býva približne 10 000 obyvateľov. Obec tvorí 7 de-

dín: najväčšia Zagórze (približne 3000 obyv.), stred-
né Babice a Mętków (približne 1500 obyv.) a štyri 
menšie: Olszyny, Jankowice, Rozkochów a Wygieł-
zów.
Na území obce sú viaceré prírodné bohatstvá. 
Nachádzajú sa tu prírodné rezervácie „Lipowiec” 
a „Bukowica”, bohaté lesy, krajiny s rôznym cha-
rakterom (Dolina rieky Visla, Tenczynský hrb, južný 
okraj Krakovsko-čenstochovskej vrchoviny a okraj 
Sliezskej pahorkatiny).
Historické bohatstvo tvoria: zrúcaniny hradu Li-
poviec z 13. storočia, rímskokatolícky farský ko-
stol v Babiciach z 18. storočia, smrekovcový kostol 
v Mętkowe zo 17. storočia (prenesený z dediny Nie-
gowić pri meste Bochnia – kostol, v ktorom sv. Ján 
Pavol II. začal v roku 1948 svoju kňazskú službu), 
ako aj Povisliansky etnografický park Wygiełzów, 
na území ktorého sa nachádza niekoľko desiatok 
objektov drevenej architektúry zo západného Ma-
lopoľska.

Jednotky Dobrovoľného hasičského zboru v obci 
Babice
Priestorová štruktúra rozmiestnenia hasičských 
jednotiek na území obce Babice vyplýva z dávne-
jšieho osadníctva. Je možné vytýčiť päť, navzájom 
vzdialených, osadníckych celkov: Babice a Wy-
giełzów ako centrum a voči nim periférne: Zagó-
rze, Olszyny a Jankowice, ako aj Mętków a Rozko-
chów. V dejinách vytvorená priestorová štruktúra 
vyžadovala, aby vzniklo päť osobitných hasičských 
jednotiek, zameraných na realizáciu potrieb a ob-
sluhu svojho najbližšieho okolia. Dobrovoľní hasiči 
sa silno identifikujú so svojimi dedinami, mnoho 
rokov pôsobia predovšetkým na ich území. Vďaka 
tomu sa stabilizovala prvotná priestorová štruktúra, 
prehlbovali sa väzby v rámci jednotlivých dedín 
a zároveň sa zviditeľňovala ich rôznorodosť. Samo-
zrejme, bol to ledva jeden z mnohých drobných 
odlišujúcich prvkov stabilizujúcich štruktúru vznik-
nutú a tvorenú počas mnohých desaťročí.
V súčasnosti v piatich jednotkách Dobrovoľného 
hasičského zboru, ktoré pôsobia na území obce 
Babice, pôsobí 226 hasičov-dobrovoľníkov. Po-
lovica z nich sú činní hasiči, ktorí sa zúčastňujú 
na záchranných akciách, ostatní sú čestní a pod-
porujúci členovia, ako aj dorast do 18 rokov. Jed-
notky DHZ sa každý rok zúčastňujú na 150 – 205 
záchranárskych akciách (požiaroch, likvidáciách 
tzv. miestnych ohrození, ako sú: dopravné nehody, 
zaplavenia, odstraňovanie stromov ap., ako aj pri 
vytváraní protipožiarnych opatrení). Členovia DHZ 
v obci majú solídnu priestorovú základňu a dobré 
technické vybavenie. Každá jednotka DHZ má svo-
ju vlastnú hasičskú zbrojnicu, garáže a sanitárne 

Wiesław Domin
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fungovali niekoľko rokov alebo niekoľko desaťro-
čí. Ciele mnohých organizácií zanikli a ľudia z nich 
odišli, avšak hasičské jednotky pretrvali. Fenomén 
fungovania hasičov počas celého storočia nevy-
plýva iba z nevyhnutnosti či záujmu o ochranu pred 
živlami, ale tiež zo skutočnosti, že na živote hasi-
čských jednotiek sa často podieľali tí najaktívnejší 
členovia spoločnosti danej dediny. Na začiatku to 
boli práve tí zámožnejší obyvatelia, ktorí vytvorili 
špecifickú elitu pracujúcu „non-profit” – pre spo-

ločné dobro. Stavajúc hasičské zbrojnice, 
často jediné centrá dedinského života, ha-
siči zaväzovali spoluobčanov k práci pre 
vlastnú dedinu – „ľuďom na osoh“. Aktivita 
dobrovoľných hasičov v mimozásahovej 
činnosti mohla predstavovať element, kto-
rý rozhodol o pretrvaní danej jednotky a or-
ganizácie v náročnejších obdobiach. Sla-
bá motivácia, minimum skutočných akcií, 
nedostatočné vybavenie a zázemie, mohli 
viesť k likvidácii danej jednotky, ktorá by sa 
neskôr už nedokázala obnovitʼ. Avšak vďa-
ka tomu, že hasiči vykonávali aj iné úlohy, 
mobilizovalo to členov a nabádalo nových.
Hasič-dobrovoľník pomáha iným, pracuje 
nezištne, „Bohu na chválu“. Toto heslo bolo 
vždy silno späté s činnosťou hasičských 
jednotiek. Samozrejme, toto heslo sa inter-
pretuje ako non-profit aktivity – nezisková 
činnosť, avšak je to tiež viditeľný znak obe-

tovania svojej služby. Dokonca aj v časoch socia-
lizmu, v Poľskej ľudovej republike, dobrovoľníci 
nezabúdali na svoje heslo a neustále sa podieľa-

li na živote vlastných farností. Hasiči a ich čestné 
stráže boli (a naďalej sú) vždy prítomné na rôznych 
náboženských slávnostiach. Takým spôsobom 
zvýrazňovali svoju nezávislosť, previazanie s far-
ským spoločenstvom, a v neposlednom rade bol 
to prejav obetovania svojej nezištnej služby iným. 
Členovia DHZ sa každý rok zúčastňujú na Veľkopia-
točných obradoch, zabezpečujú stráž pri Božom 
hrobe, zúčastňujú sa na procesiách na sviatok Bo-
žieho Tela a Krvi, ako aj na iných farských slávnostiach.
Prejavom prežívania hasičského hesla sú kaplnky 
sv. Floriána pri hasičských zbrojniciach DHZ v de-

zázemie, vzdelávaciu a mimozásahovú časť, ktoré 
sa využívajú na rôznorodú kultúrnu a spoločen-
skú činnosť.
Jednotky DHZ disponujú 14 záchrannými vozidla-
mi (ťažkými, strednými a ľahkými), získanými z pro-
striedkov obce Babice, spolufinancované veliteľom 
vojvodského riaditeľstva HaZZ, Fondom ochrany 
životného prostredia a vodného hospodárstva, ako 
aj z vlastných prostriedkov. Jednotky majú k dispo-
zícii tiež množstvo protipožiarneho vybavenia: čer-

padlá, zdrojové agregáty, hydraulické zariadenia, 
dýchacie prístroje, píly a iné potrebné zariadenia 
a prístroje. Jednotka DHZ Rozkochów má tiež  vy-
bavenie.
V dejinách jednotiek Dobrovoľného hasičského 
zboru boli rôzne obdobia, napr. v 90. rokoch 20. sto-
ročia sa niektoré jednotky na záchranných akciách 
zúčastňovali iba sporadicky, stávalo sa, že v danom 
roku sa nezúčastnili na žiadnej. Krízy boli spôsobe-
né predovšetkým slabým vybavením a často aj vy-
šším vekom hasičov-dobrovoľníkov. Avšak počas 
posledných 20 rokov neustále prebieha moder-
nizácia vybavenia, obnovujú sa budovy, hasičské 
zbrojnice DHZ a čo je tiež mimoriadne dôležité (ak 
nie najdôležitejšie) znižuje sa vek dobrovoľníkov. 
Dnes dobrovoľní hasiči stoja pred oveľa náročne-
jšími výzvami než  kedysi – ich úlohou je nielen 
hasenie požiarov, ale tiež záchranárstvo – zasahujú 
pri dopravných nehodách, poskytujú zdravotnícku 
pomoc, zabezpečujú vodné záchranárstvo, ob-
sluhujú špecializované zásahové vybavenie, preto 
sa musia neustále vzdelávať, prechádzať skúšky, 
získavať certifikáty. Hasič-dobrovoľník je v súča-
snosti vysoko kvalifikovaný záchranár, ktorý má 
špecializované znalosti a široký rozsah kompeten-
cií, je schopný obsluhovať komplikované zariade-
nia a vybavenie.

Mimozásahová činnosť dobrovoľných hasičov
V priebehu posledných sto rokov na území obce 
vzniklo množstvo spoločenských organizácií, ktoré 

Slávnostné udelenie štandardy pre DHZ Zagórze. Farský 
kostol v dedine Zagórze
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dinách Rozkochów, Zagórze a Mętków, postavené 
dobrovoľnými hasičmi. Na druhej strane, ako po-
ďakovanie hasičom za spoluprácu, farár farnosti 
Zagórze sa postaral o relikvie sv. Floriána, ktoré 
sú vystavované na rôznych slávnostiach s účasťou 
hasičov, okrem iného v Deň hasičov.
Príkladom súčinnosti jednotky DHZ s cirkvou a in-
ými subjektami, je organizovanie „pápežských kon-
certov“ v kostole v Mętkowe. V tomto historickom 
smrekovcovom kostole sa už 15 rokov každý rok 
uskutočňujú hudobné koncerty na uctenie Jána 
Pavla II., ktoré organizuje nadácia „Barka“ [slov. Lo-
ďka]. Nadácia pozýva umelcov, získava prostried-
ky a spolupracuje s inými subjektami. Spoluorga-
nizátorom koncertov je vždy DHZ Mętków. Hasiči 

zabezpečujú poriadok na podujatí, obsluhujú par-
koviská, riadia dopravu. Zároveň na potreby hostí 
a organizátorov sprístupňujú svoju hasičskú zbroj-
nicu, ktorá sa vtedy stáva miestnym domom kul-
túry.
Už mnoho rokov sú hasičské budovy tradičnými 
centrami dedinského života. Práve tu sa uskuto-
čňujú najdôležitejšie podujatia: zábavy, združenia, 
zasadania, stretnutia (napr. s predstaviteľmi samo-
správy); tu sú prijímané najdôležitejšie rozhodnu-
tia týkajúce sa miestnej spoločnosti. Hasiči, ktorí 
sprístupňujú svoje objekty iným obyvateľom, si 
uvedomujú, že tak ako oni slúžia iným, tak aj tie-
to objekty majú byť „ľuďom na osoh“. Hasičské 
zbrojnice DHZ plnia tiež dôležitú kultúrnu funk-
ciu. Na území obce Babice v dvoch zbrojniciach – 
v dedine Zagórze a Rozkochów – sídlia pobočky 
Obecného centra športu a rekreácie, usporadúvajú 
sa v nich kurzy a dielne pre deti, mládež a dospe-
lých. Aktivity sú pravidelné, so svojím stálym roz-
vrhom, ale aj mnohé príležitostné. Hasiči z týchto 
jednotiek prepožičali niektoré miestnosti pobočke 
Obecnej knižnice.
„Tanečné sály“ DHZ sú tradičnými miestami, v kto-
rých sa konajú silvestrovské či fašiangové zába-
vy, svadby či iné oslavy. V hasičskej zbrojnici DHZ 
Mętków pôsobí pobočka Zdravotníckeho centra, 
v budove DHZ Rozkochów sídli Klub aktívnych 
žien, ktorého účastníčky (niektoré z nich zároveň 
aj členky DHZ) sa zúčastňujú na podujatiach ini-
ciovaných hasičmi z dediny Rozkochów, v dedine 

Zagórze pôsobí združenie dôchodcov „Wesoła Je-
sień” [slov. Veselá jeseň]. Týchto niekoľko príkladov 
je malým potvrdením, že hasičské zbrojnice sú in-
tegrálnou súčasťou obecného života a často jeho 
centrom. Členovia DHZ iniciujú aj činnosti mimo 
svojich sídel: organizujú a spoluorganizujú festi-
valy a zábavy na voľnom priestranstve (niekoľko-
krát za rok v každej dedine); mnohé podujatia by 
sa bez účasti DHZ jednoducho neuskutočnili. Ha-
siči zabezpečujú bezpečnosť, technickú obsluhu, 
a čo nie je zanedbateľné, občerstvenie s pivom, 
na ktorého predaj (v súlade s predpismi) majú 
výhradné právo. Často sa počas takýchto podujatí 
konajú predstavenia hasičských zručností: hasenie 
inscenovaných požiarov, demonštrácia záchranár-
skych akcií a poskytovania prvej pomoci pri dopra-
vných nehodách.
Členovia DHZ organizujú besedy a prednášky 
týkajúce sa protipožiarnej ochrany a poskytovania 
prvej pomoci v materských a základných školách. 
Najlepším príkladom aktivít tohto typu je letný 
tábor „Pomocna Dłoń“ [slov. Pomocná ruka], ktorý 
od roku 2000 organizuje DHZ Rozkochów. Koná sa 
v rekreačnom zariadení, ktoré leží v bývalom porie-
čí Visly v dedine Rozkochów. Objekt (vo vlastníctve 
DHZ Rozkochów) bol postavený dobrovoľníkmi s fi-
nančnou pomocou obce Babice a okresu Chrza-
nów. Využíva sa na rekreačné účely a ako integra-
čné centrum všetkých organizácií, ktoré pôsobia 
na území dediny Rozkochów. Už 20 rokov členky 
Klubu aktívnych žien a členovia Rybárskeho klubu 
„Karaś” (pôsobiace pri DHZ Rozkochów), organizujú 
vzdelávací hasičský tábor pre deti a mládež z obce 
Babice (často hostia aj osoby z iných obcí z okresu 
Chrzanów). Okrem typicky hasičských poznatkov 
a zručností, deti sa vzdelávajú aj z oblasti ochra-
ny prírody, ekológie, zásad správania pri vode ap. 
Organizátori táborov spolupracujú s inými DHZ, 
ktoré pôsobia na území obce, ale aj s Okresným 
riaditeľstvom HaZZ Chrzanów. Na tejto iniciatíve sa 
podieľa aj polícia, ako aj štátna a dobrovoľná rybár-
ska stráž. Každý rok niekoľko desiatok mladých ľudí 
vďaka práci hasičov a ich priateľov má ažžžzabez-
pečený bezplatný oddych spojený so vzdelávaním. 
Prázdninové kurzy pre deti z dedín Jankowice a Ol-
szyny, zamerané na poskytovanie prvej pomoci, 
organizuje aj DHZ Jankowice.
Tábor „Pomocna Dłoń”, prázdninové aktivity DHZ 
Jankowice, či príležitostné podujatia organizova-
né inými jednotkami, síce nepatria medzi typické, 
povinné aktivity hasičov, avšak tieto samostatné 
iniciatívy, zamerané na vzdelávanie detí a mláde-
že, prinášajú svoje ovocie – pozitívne správanie 
a správne reakcie. Stáva sa, že tieto aktivity po-
máhajú niektorým mladým ľudom rozhodnúť sa 
vstúpiť do dobrovoľného hasičského zboru.
Členovia DHZ veľmi aktívne spolupracujú s miest-
nymi športovými klubmi. Prejavuje sa to nielen 
priamou účasťou mladých hasičov na športových 
súťažiach, ale aj pri spoločnom organizovaní špor-
tových sútʼží pre obyvateľov, či pri zabezpečova-

Predstavenie technického záchranárstva – PEP Wygiełzów
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sa konajú výročné schôdze, ktoré zhrňujú celoro-
čnú činnosť. Zúčastňujú sa na nich členovia DHZ 
s hlasovacím právom, ale aj mnoho iných osôb, kto-
ré sú späté s danou jednotkou. Hasiči na schôdze 
pozývajú predstaviteľov rôznych iných organizácií, 
s ktorými spolupracujú. Predstavujú svoje úspe-
chy, delia sa s problémami, diskutujú o plánoch 
na nasledujúci rok aj ďalšie roky. Veliteľ DHZ pred-
stavuje správu zo zásahovej činnosti, predseda 
z mimozásahovej činnosti a hospodár (pokladník) 
predstavuje zdroje financovania týchto činností. Di-
skusia má verejný charakter, aby všetci mohli získať 
informácie o fungovaní a potrebách danej jednotky 
Dobrovoľného hasičského zboru.
Jednou z tradícií DHZ v obci Babice je zúčastňova-
nie sa na schôdzach iných jednotiek, ktoré pôsobia 
na území obce. Vďaka tomu sa hasiči môžu pode-
liť so svojimi skúsenosťami, všetci hasiči sa môžu 
integrovať a predovšetkým zvyšuje sa tým vníma-
vosť na potreby členov z iných dedín. Ovocím je 
vzájomná pomoc, tvorenie spoločných finančných 
plánov zohľadňujúcich potreby každej jednotky 
a predovšetkým súčinnosť v krízových situáciách. 
Vďaka účasti na výročných schôdzach jednotli-
vých jednotiek DHZ obce Babice sa môže zdať, že 
na všetkých podujatiach, ktoré sa konajú na úze-
mí obce, podieľa sa vždy jednotka DHZ. Hasiči sú 

vždy v materských a základných školách, na festi-
valoch, či v kostoloch. Samozrejme, predovšetkým 
pomáhajú, zúčastňujú sa na záchranárskych výjaz-
doch, vždy reagujú na požiarne sirény aktivované 
službukonajúcim hasičom HaZZ Chrzanów – je 
to ich povinnosť. Hasiči sú jednoducho vždy tam, 
kde sú práve potrební. Jednotky Dobrovoľného ha-
sičského zboru sú trvalou podstatnou a neodde-
liteľnou súčasťou každej dediny, v ktorej pôsobia. 
Počas 100 rokov svojej činnosti zanechali pozitívnu 
stopu v dejinách miestnej spoločnosti. História 
hasičov je históriou obce a ľudí, ktorí v nej žijú; nie 
sú to len požiare, ktoré sa vždy objavujú, ale je to 
tiež história ľudí, ktorí slúžiac iným, uskutočňovali 
nápady na zlepšenie kvality života, pracovali v ob-
lasti kultúry, vzdelávania, fyzickej aktivity, pričom 
často na úkor vlastného času, zdravia a peňazí – 
ľudom na osoh, Bohu na chválu.

ní rôznych súťaží, ktoré na území obce organizujú 
iné subjekty. Členovia všetkých jednotiek zaruču-
jú bezpečnosť na trasách prejazdov cyklistických 
súťaží („Preteky Solidárnosti”, „Tour de Pologne”) 
cez územie obce. DHZ Zagórze a obecné centrum 
kultúry a športu v dedine Babice spoločne organi-
zujú každoročné crossové preteky „Bukowica Run”, 
ktoré sa konajú okolo prírodnej rezervácie „Buko-
wica”.
Osobitnou kapitolou mimozásahovej činnosti jed-
notiek DHZ, ktoré pôsobia na území obce Babi-
ce, je spolupráca s Povislianskym etnografickým 
parkom (NEP) v dedine Wygiełzów. Tento skan-
zen, ktorý je už natrvalo spätý s týmto regiónom, 
je skutočnou vizitkou obce. Všetky podujatia, kto-
ré sa konajú v skanzene či na zámku Lipowiec, aj 
vtedy, keď ich organizuje iba NPE, sú priamo späté 
s miestom, s obcou. Tisícky turistov, ktorí navšte-
vujú etnografické múzeum a zámok, prichádzajú aj 
do obce Babice. Preto sa obec mimoriadne stará 
aj o okolie múzea. Vzniklo námestie, parkoviská, 
oddychové miesta. Už niekoľko rokov dobrovoľní 
hasiči pomáhajú usporiadateľom rôznych podujatí, 
ktoré sa konajú na území skanzenu, zabezpečujú 
protipožiarnu ochranu pri podujatiach. Nechýbajú 
na slávnosti „Pod czerwoną jarzębiną” [slov. Pod če-
rvenou jarabinou], počas Súťaže regionálnych je-
dál, pri „Etnomani” či na „Ziemniaczysku” (pripra-
vovanom miestnou akčnou skupinou „Partnerstwo 
Na Jurze”) – vtedy do NPE prichádza niekoľko tisíc 
osôb z Malopoľska a Sliezska. Dobrovoľní hasiči 
počas týchto podujatí zodpovedajú aj za zabezpe-
čovanie poriadku a organizáciu dopravy.
Okrem pravidelných podujatí sú hasiči vždy prítom-
ní v NPE pri príležitosti napr. sviatku Včelárov či in-
ých akcií, ktoré organizuje riaditeľstvo skanzenu. 
Na zámku (pred začatím rekonštrukčných prác) 
pomáhali pri organizácii rytierskych turnajov.
V dobrovoľných hasičských zboroch pôsobiacich 
v obci Babice v súčasnosti pôsobí 226 dobrovo-
ľníkov. V každej jednotke sú okrem činných hasičov 
aktívni aj čestní členovia a podporovatelia. Často 
sú to osoby, ktoré nie sú bežne zviazané s kme-
ňovou činnosťou DHZ, avšak podporujú ich prácu, 
napr. finančne.
Náklady na zásahovú činnosť DHZ, v súlade s plat-
nou legislatívou, hradí obec Babice, avšak mi-
mozásahové činnosti financujú hasiči z vlastných 
príjmov a z iných zdrojov, ku ktorým majú prístup, 
rovnako ako iné mimovládne organizácie a združe-
nia pôsobiace v obci. Preto z pohľadu mimozása-
hových činností realizovaných dobrovoľnými ha-
sičmi je veľmi dôležité, aby sa okolo činnosti DHZ 
sústredilo viac ľudí a spolupracovali, nakoľko je to 
možné, so všetkými organizáciami, ktoré pôsobia 
na rovnakom území. Získavanie partnerov umožňu-
je pôsobiť v rôznych oblastiach, sústrediť pri DHZ 
najhodnotnejšie osoby a organizácie, pre ktoré je 
dôležitá efektívna realizácia projektov zameraných 
na potreby miestnej spoločnosti.
Každý rok, od januára do marca, v jednotkách DHZ 

Slávnostné odovzdanie hasičského vozu pre DHZ Mętków 
v roku 2014
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Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni 2023. Strategiczna wizja muzeum jako przykład wy-
korzystania zasobów endogennych i egzogennych w rozwoju lokalnej organizacji dziedzictwa

Wstęp

Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni jest 
lokalną instytucją dziedzictwa – powiernikiem tra-
dycji straży pożarnych. Jest ono też jedną z najważ-
niejszych instytucji poświęconych dokumentacji 
dziedzictwa Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) 
w kraju. Ostatnio pojawiła się szansa wzmocnienia 
jego udziału w rozwoju lokalnym i regionalnym. 

Stało się tak dzięki inicjatywie Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Małopolskiego (UMWM), 
która zakłada rozbudowę muzeum działającego 
dotychczas w ramach lokalnej OSP oraz włącze-
nie go do placówki regionalnej: Muzeum Nadwi-
ślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie 
i Zamku Lipowiec. W prace nad koncepcją i stra-
tegią przemian został zaangażowany Małopolski 

Instytut Kultury w Krakowie (MIK), którego udział 
polegał na moderacji spotkań roboczych i opra-
cowaniu raportu otwarcia z perspektywami roz-
woju dla opisywanego przedsięwzięcia[1]. Autorzy 
artykułu uczestniczyli w tych pracach. Przemiana 
muzeum ma służyć lepszemu wykorzystaniu jego 
potencjału dla rozwoju lokalnego i regionalnego. 
Jest to wstępne założenie przyjęte na potrzeby 
tej inicjatywy.

W artykule zaprezentujemy przebieg i efekty ze-
społowego procesu diagnozowania strategiczne-
go z uwzględnieniem kluczowych interesariuszy 
muzeum, czyli podmiotów, które w długim czasie 

1  Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni 2023. Ramowa koncepcja 
działania placówki w nowej formule. Raport z prac analitycznych i warszta-
towych, opr. J. Hajduk, T. Adamski, P. Idziak, S. Wacięga, Kraków–Alwernia 
2020.

MMP w Alwerni 2020  fot.S.Wacięga MIK



51

mogą wywierać istotny wpływ na jego funkcjo-
nowanie[2]. W opisywanym przypadku szczególną 
rolę odegrają regionalne władze samorządowe[3]. 
W konkluzji artykułu przedstawimy czynniki, jakie 
mogą warunkować powodzenie podobnych pro-
cesów. Kluczowe znaczenie dla długofalowego 
powodzenia przedsięwzięcia ma umiejętne wy-
korzystanie kombinacji czynników rozwoju – we-
wnętrznych (endogennych, lokalnych) i zewnętrz-
nych (egzogennych, pozalokalnych) oraz wsparcie 
i zaangażowanie interesariuszy.

Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni jako 
zasób społeczności lokalnej

W analizie sytuacji wyjściowej przedsięwzięcia 
przyjęto perspektywę lokalnego systemu spo-
łeczno-gospodarczego. „System lokalny to pewne 
wyodrębnione terytorium, pozostające we włada-
niu zamieszkującej go społeczności, którą łączy 
poczucie tożsamości, i na którym zaspokajane są 
potrzeby mieszkańców w zakresie życia codzien-
nego”[4]. Niewątpliwie tym, co stanowi o poczuciu 
dumy i tożsamości alwerniańskiej społeczności, są 
prawa miejskie oraz własne muzeum prowadzone 
przez środowisko lokalnej Ochotniczej Straży Po-
żarnej. Jego wielkim osiągnięciem było dwukrotne 
otrzymanie prestiżowej nagrody „Sybilla” (1999, 
2003) od ministra kultury i dziedzictwa narodowe-
go za osiągnięcia w konserwacji zabytkowych wo-
zów strażackich[5].
Zgodnie z metodyką programu dla muzeów „Dy-
namika ekspozycji” prowadzonego w Małopolskim 
Instytucie Kultury w Krakowie[6] przeprowadzono 
analizę placówki z uwzględnieniem jej specyfiki. 
Muzeum w Alwerni i jego rolę w lokalnym krajo-
brazie społeczno-kulturalnym można postrzegać 
dwojako: po pierwsze, jako organizację etosową 
i osadzoną w tradycji, wywodzącą się ze środowi-
ska ochotniczych straży pożarnych; po drugie, jako 
kapitał dla rozwoju lokalnego – muzeum angażu-
je społeczność miasta w stopniu pozwalającym 
uznać je za czynnik wzmacniający lokalną tożsa-
mość i więzi społeczne (kapitał społeczny). 
W toku prac z członkami OSP w Alwerni, przedsta-
wicielami UMWM, muzeum w Wygiełzowie oraz 
Urzędu Miejskiego w Alwerni uznano, że specyfiką 
muzeum jest fakt, iż jest ono lokalnie zakorzenione 
i stanowi ważny element tożsamości mieszkań-

2  A. Miodyńska, S. Wacięga, Facylitacja zespołowego diagnozowania i 
planowania strategicznego w lokalnych organizacjach kultury, „Zarządzanie 
w kulturze” 2018, nr 4, s. 416.
3  Zob. M. Śliwa, Zarządzanie strategiczne organizacją, [w:] M. Śliwa, Stra-
tegie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją 
kultury, Kraków 2011, s. 16.
4  J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, Region i jego rozwój w 
warunkach globalizacji, Warszawa 2007, s. 71.
5  Alwernia. Oficjalna strona gminy. Historia, https://www.alwernia.pl/dla-
turystow/historia.html (dostęp: 1 XII 2020).
6  J. Hajduk, P. Idziak, Ł. Piekarska, S. Wacięga, Lokalne muzeum w global-
nym świecie. Poradnik praktyczny, Kraków 2013.

ców. Jest też miejscem, wokół którego organizuje 
się lokalna społeczność. Z powstaniem muzeum 
związana jest postać jednego z najwybitniejszych 
mieszkańców Alwerni, mjr. Zbigniewa Konrada 
Gęsikowskiego, który założył je w roku 1953[7]. Ten 
pasjonat i społecznik własną determinacją, zdol-
nościami organizacyjnymi i umiejętnością porwa-
nia za swoją ideą mieszkańców doprowadził do 
powstania kolekcji i placówki. Do dzisiaj pamięć 
o nim jest żywa i można go określić mianem „ojca 
miasta”, który przyczynił się wzrostu jego znacze-
nia (warto wspomnieć, że w roku 1993 nastąpiła 
restytucja praw miejskich utraconych przez Alwer-
nię w latach 1933–1934[8]). Muzeum jest też jednym 
z miejsc, wokół których toczy się życie społeczne 
miasta. Jest tu sala o charakterze świetlicowym, 
pojazdy ze zbiorów muzealnych uświetniają wiele 
lokalnych i regionalnych wydarzeń (nie tylko tych 
związanych z życiem OSP). Oprócz pobliskiego 
klasztoru i kościoła Bernardynów placówka jest 
jedną z najważniejszych lokalnych atrakcji tury-
stycznych.
Obok wymiaru etosowego dla członków OSP 
oraz wpływu na dumę i tożsamość mieszkańców, 
za istotne uznano również znaczenie muzeum jako 
zasobu w gospodarce lokalnej. Można je prześle-
dzić, posługując się koncepcją kapitałów rozwoju 
lokalnego. Według tezy Raymonda Arona[9] rozwój 
społeczny jest szczególnie intensywny i szybki 
w miejscach, gdzie kumuluje się kapitał ludzki, fi-
nansowy i instytucjonalny. Nauki społeczne rozwi-
nęły jego myśl, dzieląc czynniki rozwoju na pięć ka-
pitałów[10]:

> kapitał ludzki oznaczający wiedzę i umiejętno-
ści konkretnych osób; 
> kapitał społeczny – gotowość i zdolność do 
podejmowania współpracy, dialogu i wypraco-
wywania kompromisów;
> kapitał przyrodniczy – stan zachowania za-
sobów przyrodniczych, zrównoważony sposób 
gospodarowania nimi;
> kapitał infrastrukturalny – m.in. stan i gęstość 
sieci zarówno komunikacji drogowej, jak i elek-
tronicznej;
> kapitał finansowy – dostęp do finansów, wpły-
wający również na możliwość rozbudowywania 
pozostałych kapitałów.

Jakie miejsce zajmuje w tym modelu lokalne dzie-
dzictwo kulturowe? Może ono stanowić cząstkę 
zarówno kapitału przyrodniczego (np. krajobraz 

7  B. Sanocka, Muzeum Pożarnictwa w Alwerni, https://malopolskatogo.pl/
artykul/muzeum-pozarnictwa-w-alwerni/ (dostęp: 1 XII 2020).
8  M. Dymitrow, Pojęcie miejskości w świetle reformy gminnej w Polsce mię-
dzywojennej, [w:] R. Krzysztofik, M. Dymitrow (red.), Miasta zdegradowane i 
restytuowane w Polsce. Geneza, rozwój, problemy, Gothenburg 2015, s. 76.
9  M.S. Szczepański, Słowo o formach kapitału społeczno-kulturowego, 
[w:] M.S. Szczepański (red.), Kapitał społeczno-kulturowy a rozwój lokalny i 
regionalny, Tychy 2000, s. 7.
10  Ibidem.
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kulturowy), jak i społecznego (dobro wspólne spo-
łeczności, które skłania do zaangażowania i współ-
pracy), znajduje się również w kapitale ludzkim 
(lokalna wiedza i poczucie przynależności). Z tej 
perspektywy muzeum w Alwerni można określić 
jako składnik lokalnego kapitału społecznego 
i ludzkiego. Jednocześnie zgromadzona przez nie 
kolekcja stanowi bezcenny kapitał dziedzictwa, 
który w celu zachowania oraz możliwości wyko-
rzystania go dla rozwoju lokalnego i regionalnego 
potrzebuje zasilenia kapitałem finansowym i infra-
strukturalnym. 
Na przeszkodzie pełnemu wykorzystaniu poten-
cjału lokalnego dziedzictwa stoi dziś niedobór ka-
pitału finansowego i infrastrukturalnego – koszty 
rozwoju placówki, jej remontu i profesjonalizacji 
zespołu przekraczają możliwości finansowania ze 
strony społeczności OSP. Dzięki inicjatywie pod-
jętej przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego (propozycja wzmocnienia kapitału 
finansowego i infrastrukturalnego) możliwe jest 
zapewnienie placówce rozwoju oraz jej profesjo-
nalizacja. Powstanie nowy, większy i dostosowany 
do potrzeb instytucji budynek, a placówka zosta-
nie włączona w struktury Muzeum Nadwiślańskie-
go Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku 
Lipowiec, co zapewni jej formę prawną, kadrze zaś 
profesjonalny rozwój. Planowana inwestycja ma 
też szansę stać się elementem wizerunku miasta 
i ponadregionalną atrakcją turystyczną, m.in. dzięki 
bogactwu i unikalności kolekcji, w której znajduje 
się ponad 25 000 archiwaliów i ponad 300 eks-
ponatów technicznych, w tym mercedes z roku 
1926 oraz fiat z 1936[11]. Równocześnie, by wciąż 
odgrywać istotną rolę jako składnik lokalnego 
kapitału kulturowego, rozumianego jako tożsa-
mość i dziedzictwo miejscowości, muzeum musi 
być rozwijane z uwzględnieniem swojej unikalnej 
społecznościowej genezy. Wyzwanie, jakie stanę-
ło u podstaw przygotowywanej strategii, brzmiało 
zatem – jak poprzez nową inwestycję wzmocnić 
zarówno potencjał placówki, jak i jej znaczenie dla 
rozwoju lokalnego?

Endogenne (wewnętrzne) i egzogenne (ze-
wnętrzne) czynniki rozwoju 

Na początku pracy przyjęto liczne założenia w za-
kresie metodyki rozwoju lokalnego. Ze względu 
na umiejscowienie i lokalizację, czynniki jej roz-
woju można podzielić na egzogenne (zewnętrz-
ne, mieszczące się poza organizacją lub poza lo-
kalnym układem społeczno-gospodarczym) oraz 
endogenne (wewnętrzne, istniejące wewnątrz 
lokalnego układu społeczno-gospodarczego lub 
organizacji). Przy użyciu tych dwóch podejść moż-
na prześledzić przemiany muzeum. Analiza strate-

11  B. Sanocka, Muzeum Pożarnictwa w Alwerni, małopolska to go.pl 
(dostęp: 1 XII 2020).

giczna (która przyjęła w raporcie m.in. formę ana-
lizy SWOT, silnych i słabych stron, a także szans 
i zagrożeń rozwojowych) wykazała, że dotychcza-
sowy rozwój placówki oparty był na czynnikach 
endogennych. Przyczyną jego powstania i trwania 
jest inicjatywa mieszkańców oraz lokalnych lide-
rów związanych z ruchem OSP. 
Ostatnio ten model rozwoju 
zdaje się wyczerpywać swo-
je możliwości. Po części wiąże 
się to z utrzymaniem i dalszą 
rozbudową kolekcji muzeum 
– obecnie utrzymanie, konser-
wacja i ekspozycja ogromnych 
i różnorodnych zbiorów jest za-
daniem wykraczającym poza 
możliwości prowadzących oraz 
wspierających je pasjonatów 
i społeczników. Kolejne wyzwa-
nia i ograniczenia wiążą się z pro-
fesjonalnym udostępnianiem 
zbiorów oraz potrzebą przeska-
lowania działalności placów-
ki. Dziś nowe role odgrywane 
przez lokalne muzea w zakresie 
budowania marek i produktów 
turystycznych, a także związane 
z nimi oczekiwania ich twórców 
i organizatorów wymagają dale-
ko idącej profesjonalizacji w za-
kresie udostępniania zbiorów 
oraz pozyskiwania publiczno-
ści, zwłaszcza jeśli weźmiemy 
pod uwagę ponadlokalne am-
bicje i cele. Znakiem wyczer-
pania się możliwości rozwoju 
endogennego muzeum są wi-
doczne na jego posesji funda-
menty przygotowane pod nową 
siedzibę. Zostały one posta-
wione wielkim lokalnym wy-
siłkiem, ale budowa nigdy nie 
wyszła poza wstępny etap, m.in. 
ze względu na ograniczenia fi-
nansowe i organizacyjne. Biorąc 
pod uwagę obecne standardy 
w zakresie przechowywania 
i udostępniania zbiorów muze-
alnych oraz wyjątkowy charakter kolekcji (w tym 
np. zbiór zabytkowych aut i urządzeń strażackich), 
na obecnym etapie rozwoju placówka wymaga 
dodatkowego impulsu rozwojowego, który wniósł 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskie-
go.
Zaangażowanie tak dużego interesariusza muzeum 
oznaczało możliwość wejścia na ścieżkę rozwoju 
egzogennego – pojawił się znaczący, zewnętrzny 
w stosunku do lokalnego układu społeczno-go-
spodarczego, czynnik rozwoju, bez którego zmiana 
jakościowa nie byłaby możliwa. Z pojawieniem się 
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silnego czynnika egzogennego wiąże się jednak 
również ryzyko i liczne ograniczenia. Po pierwsze, 
ryzyko osłabienia lokalnego i społecznościowego 
wymiaru zasobu lokalnego, jakim jest muzeum. 
Tworzenie koncepcji nowej placówki z zewnątrz 
grozi pominięciem lokalnych uwarunkowań, które 

stanowią, że miejsce to jest elementem tożsamo-
ści mieszkańców. Po drugie, ryzyko konfliktu, jeśli 
stanowiska kluczowych interesariuszy Małopol-
skiego Muzeum Pożarnictwa w Alwerni nie zosta-
łyby uzgodnione; może również dojść do polemiki 
z druhami OSP, lokalnymi depozytariuszami dzie-
dzictwa powierzającymi swoje dzieło – autorską, 
gromadzoną i chronioną przez kilkadziesiąt lat ko-
lekcję – w ręce nowego podmiotu zarządzającego. 
Po trzecie, rozwój egzogenny w postaci pojawienia 
się dużego zewnętrznego „inwestora” (regional-
nej instytucji samorządowej, zdolnej do pozyska-

nia wielomilionowych środków), choć umożliwia 
wejście na niedostępną dotąd ścieżkę rozwojową, 
w pewnym sensie wyręcza lub uzupełnia lokal-
ną społeczność w trudzie samoorganizacji, wła-
ściwym pierwszym latom istnienia muzeum i tak 
dobrze widocznym w jego genezie. W wypadku 

zaangażowania się ośrodka władzy ponadlokalnej 
wydaje się spełniony pozytywny aspekt zasady 
pomocniczości, która głosi, że „misją każdej wła-
dzy jest pobudzanie, podtrzymywanie, a ostatecz-
nie, w razie potrzeby, uzupełnianie wysiłków tych 
podmiotów, które są niesamowystarczalne[12]”.
Czy można połączyć te dwa podejścia? Model 
endogenny (który w tym kontekście można też 
określić jako „społecznościowy”) to gwarancja za-

12  Ch. Millon-Delsol, Zasada pomocniczości, tłum. Cz. Porębski, Kraków 
1995, s. 9.
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korzenienia i osadzenia placówki w społeczności, 
natomiast model egzogenny („menedżerski”) to 
szeroka skala działalności, nowi odbiorcy i nadanie 
rozmachu placówce jako silnej marce regionalnej 
dzięki inwestycji w rozbudowę infrastruktury i za-
rządzanie. Rozwój muzeum będzie stanowić swo-
istą „trzecią drogę”, łączącą zalety obu wymienio-
nych ścieżek. 

Proces tworzenia nowej koncepcji Małopolskie-
go Muzeum Pożarnictwa w Alwerni

Tworzenie koncepcji lokalnej instytucji dziedzictwa 
na podstawie wymienionych wyżej typów czynni-
ków rozwoju niesie z sobą liczne wyzwania, moż-
liwości, a także ograniczenia i zagrożenia. Niektóre 
z nich można zaprezentować na przykładzie pro-
cesu tworzenia strategii Małopolskiego Muzeum 
Pożarnictwa w Alwerni. Istotne w tym procesie 
okazały się następujące uwarunkowania: współ-
praca partnerów, tworzenie wspólnej wizji kierun-
ku zmian, realistyczne określenie drogi dojścia do 
realizacji wizji. 

Współpraca kluczowych interesariuszy

W odróżnieniu od „czystych” modeli rozwoju egzo-
gennego i endogennego, mieszana ścieżka rozwo-
ju, która opiera się na kombinacji zasobów lokalnych 
i zewnętrznych, wymaga ściślejszej współpracy 
i komunikacji łączącej interesariuszy organizacji. 
Nie wystarczy tu zaangażowanie zewnętrznych 
ekspertów z jednej strony czy lokalnych aktywi-
stów z drugiej. Dlatego wokół tworzenia strategii 
muzeum powstał zespół kluczowych interesariu-
szy, grupujący przedstawicieli Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Alwerni (właściciela alwerniańskiego 
muzeum), Departamentu Kultury, Dziedzictwa Na-
rodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego (inwestora i przy-
szłego organu prowadzącego placówkę), wspie-
rającego projekt Urzędu Miejskiego w Alwerni, 
Muzeum Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego 
w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec (przyszłego pod-
miotu zarządzającego) oraz zespołu Małopolskie-
go Instytutu Kultury w Krakowie (powołanego do 
moderowania spotkań i rozmów między interesa-
riuszami oraz przygotowania raportu otwarcia).
Powodzenie prac przy udziale tak różnorodnych 
uczestników, z których każdy w inny sposób za-
angażowany był we współpracę, wymagało stwo-
rzenia odpowiednich warunków, zapewnienia 
równości rozmów i szeroko rozumianej transpa-
rentności procesu. Stawką w tej grze była akcep-
tacja wypracowanych rozwiązań przez wszystkich 
interesariuszy. Niosło to z sobą ryzyko wystąpienia 
zjawisk właściwych procesom zespołowym, takich 
jak konflikt interesów, niezrozumienie intencji czy 
rozbieżność stanowisk lub wizji. By proces komu-
nikacji był konstruktywny, zastosowano metody-

kę facylitacji grupy. Podejście to zakłada udział 
w pracach neutralnych facylitatorów spotkań, od-
powiedzialnych za przebieg prac[13]. Ich zadaniem 
jest przygotowanie planów spotkań, moderowanie 
ich, dbanie o równy status (możliwość wypowiedzi) 
wszystkich uczestników i o utrzymanie ich pełne-
go zaangażowania, a także formułowanie wnio-
sków z prac (z uwzględnieniem stanowisk wszyst-
kich uczestników).
Praca przebiegała w formie spotkań warsztato-
wych w siedzibie muzeum i prowadziła od analizy 
jego stanu, poprzez omówienie głównych zasobów 
i ich potencjału oraz tworzenie wariantów rozwoju 
do wypracowania założeń strategicznych i wdro-
żeniowych. W efekcie powstał raport zawierający 
nową wizję placówki.

Nowa wizja

By w pełni wykorzystać potencjał kombinowane-
go modelu rozwoju placówki, jej nowa wizja mu-
siała zarówno uwzględniać postulaty wszystkich 
uczestników procesu, jak i być dla nich atrakcyjna; 
musiała tworzyć ambitny obraz przyszłości pla-
cówki, do którego partnerzy zechcą wspólnie dą-
żyć. Taka wizja może organizować wspólną pracę 
i motywować do działania. Zgodnie z metodyką 
„Dynamiki ekspozycji”[14] określeniu ram powsta-
wania nowego muzeum i stojących przed nim wy-
zwań posłużyły:

>  analiza konkurencji ze strony muzeów o po-
dobnej tematyce w regionie i innych atrakcji dzie-
dzictwa w najbliższym sąsiedztwie;
> analiza relacyjna kluczowych interesariuszy 
i potencjalnych odbiorców;
> analiza trendów w muzealnictwie, turystyce 
oraz rozwoju miast i regionów. 

Dodatkowo, zgodnie z przyjętym modelem rozwo-
ju, uwzględniono perspektywę poszczególnych 
partnerów procesu – ich oczekiwania, marzenia 
i obawy. Zobrazowanie tego szerokiego tła pomo-
gło wypracować konkretne, długofalowe opcje 
rozwoju. W syntetycznym ujęciu przyjęły one for-
mę następujących hipotez strategicznych, wska-
zujących, czym może być muzeum w przyszłości:

> hipoteza I – muzeum to atrakcja turystyczna,
> hipoteza II – muzeum to miejsce etosu strażac-
kiego,
> hipoteza III – muzeum to centrum lokalne-
go dziedzictwa,
> hipoteza IV – muzeum to centrum wiedzy i pre-
zentacji unikalnych zabytków techniki.

Z wykorzystaniem tych hipotez sformułowano 

13  Por. T. Mann, J. Marszewska, Facylitacja – wiedza, umiejętności, sztuka 
czy magia, Warszawa 2018, s. 10.
14  J. Hajduk, P. Idziak, Ł. Piekarska, S. Wacięga, op. cit.
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strategiczną wizję placówki: Małopolskie Muzeum 
Pożarnictwa w Alwerni to oparta na lokalnym dzie-
dzictwie, angażująca wszystkie zmysły i zaprasza-
jąca do aktywności atrakcja turystyczna i edukacyj-
na, która daje wgląd w pracę i tradycje strażaków 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Małopolsce, pozwa-
la odkrywać tajniki techniki pożarniczej i aktywnie 
prezentuje zasady bezpieczeństwa przeciwpoża-
rowego.

Drogi realizacji wizji

Strategiczna wizja Małopolskiego Muzeum Pożar-
nictwa w Alwerni to aspiracyjny obraz przyszłości. 
Przybliża ona role, jakie wobec otoczenia będzie 
odgrywać rozbudowana instytucja.
Po pierwsze, muzeum ma być popularną atrakcją. 
Za priorytet działania (zwłaszcza na początku ist-
nienia) uznano pozyskanie licznych odwiedzają-
cych, co będzie podstawowym wskaźnikiem suk-
cesu placówki – tak w oczach organizatorów, jak 
i lokalnej społeczności. Oznacza to, że muzeum 
powinno przede wszystkim zadbać o takich od-
biorców, którzy zapewniają największą frekwencję 
– należą do nich szkoły i ruch turystyczny.
Po drugie, muzeum ma wymiar społeczny. Będzie 
najważniejszą jednostką kulturalną w Alwerni, co 
oznacza, że drugą jego podstawową funkcją bę-
dzie odgrywanie roli miejsca istotnego dla spo-
łeczności, integrującego i aktywizującego miesz-
kańców. Odbiór nowej instytucji w społeczności 
będzie drugim kluczowym wskaźnikiem sukcesu. 
Oznacza to, że już na etapie jej tworzenia należy 
wziąć pod uwagę działania aktywizujące społecz-
ność lokalną oraz zadbać o utrzymanie ciągłości 
zaangażowania OSP w Alwerni w przyszły roz-
wój placówki.
Po trzecie, muzeum jest ważne dla środowiska 
OSP, prezentuje bowiem zgromadzoną przez nie 
kolekcję. Istotne jest zatem, aby placówka w nowej 
formule zachowała bliskie relacje ze społeczno-
ścią strażacką nie tylko w regionie, pełniąc funk-
cję centrum integracji dla regionalnego ruchu OSP 
w Polsce. Wskaźnikiem jego sukcesu będzie więc 
rola, jaką odegra w środowisku OSP nie tylko w Ma-
łopolsce, lecz także poza regionem (może stać się 
miejscem wycieczek i spotkań wyjazdowych śro-
dowisk OSP z całego kraju).
Po czwarte, muzeum to miejsce spotkań i dyskusji 
pasjonatów zabytków techniki. To grupa nieliczna, 
ale opiniotwórcza. Oznacza to, że trzeba przewi-
dzieć sposoby włączenia muzeum w środowi-
sko pasjonatów techniki pożarniczej i motoryzacji 
w Polsce i na świecie.

Biorąc pod uwagę powyższe role odgrywane przez 
muzeum, trzeba pamiętać, że jego główną właści-
wością będzie atrakcyjność dla odbiorców (gości 
i mieszkańców). Na niej powinna się opierać przy-
szła strategia nowej, rozbudowanej i profesjonalnej 

placówki. Dodatkowo muzeum ma być lokalnym 
centrum dziedzictwa kulturowego i wiedzy o uni-
kalnych zabytkach techniki. Realizacja tych funkcji 
będzie zależała od zmian w organizacji: 

> na poziomie infrastruktury niezbędne jest 
stworzenie nowej siedziby muzeum, uwzględ-
niającej przestrzenie edukacyjne, wystawienni-
cze i rekreacyjne;
> na poziomie rozwoju zarządzania placówką 
niezbędna jest profesjonalizacja muzeum (uzu-
pełnienie kadr, podjęcie prac muzealniczych 
– konserwacja i katalogowanie zbiorów, stwo-
rzenie planów promocji i procedur obsługi pu-
bliczności).
Obszary te określiły najważniejsze wyzwania 
stojące przed nową jednostką muzealną.

Podsumowanie

Przykład koncepcji rozwoju Małopolskiego Mu-
zeum Pożarnictwa w Alwerni i proces jej wypraco-
wywania dowodzi, że możliwe jest połączenie sił 
lokalnych i zewnętrznego wsparcia. Równocześnie 
podejście to jest dla organizacji bardzo wymaga-
jące ze względu na zmianę położenia strategicz-
nego muzeum. We wdrażanym modelu podmiot 
zewnętrzny (egzogenny czynnik rozwoju) przejmu-
je zarządzanie nad lokalną organizacją, która roz-
winęła się na podstawie wieloletniego oddolnego 
zaangażowania społecznego (endogenny czynnik 
rozwoju). 
Przykład pracy nad koncepcją Małopolskiego 
Muzeum Pożarnictwa w Alwerni pokazuje, jakie 
warunki powinny zostać spełnione, aby w pełni 
wykorzystać potencjał partnerskich relacji między 
uczestnikami procesu na etapie planowania nowej 
instytucji. Po pierwsze, procesowi strategicznemu 
sprzyja zaangażowanie ekspertów w celu zapew-
nienia optymalnej komunikacji między interesariu-
szami projektu. Powinni oni pełnić funkcję łączni-
ków między stronami, moderatorów i analityków 
zasobów i możliwości ukazywanych w ramach 
spotkań. Po drugie, proces powinien się odbywać 
w warunkach równości stron, tak aby możliwa była 
partnerska komunikacja i współpraca. Po trzecie, 
potrzebna jest wspólnie wypracowana wizja – ob-
raz przyszłości, który angażuje partnerów i spra-
wia, że podobnie definiują swoje cele związane 
z przyszłością muzeum. Wspólna wizja ułatwia 
zarządzanie strategiczne, rozumiane za Robertem 
E. Freemanem jako proces, który uwzględnia przy-
szły wpływ organizacji na jej działania (otoczenie) 
i aktywnie je współtworzy[15]. Przyjazne środowisko 
pozwoli placówce w pełni wykorzystać potencjał 
połączenia czynników zewnętrznych i wewnętrz-
nych dla rozwoju lokalnego i regionalnego.

15  Zob. R.E. Freeman, J. McVea, A Stakeholder Approach to Strategic 
Management, 2001, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=263511#maincontent (dostęp: 30 I 2021).
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Malopoľský inštitút 
kultúry v Krakove 

Malopoľské hasičské múzeum v meste Alwernia 2023. Strategická vízia múzea ako príklad využitia 
endogénnych a exogénnych zdrojov pri rozvoji miestnej organizácie kultúrneho dedičstva

Úvod

Malopoľské hasičské múzeum v meste Alwernia 
je miestnou inštitúciou kultúrneho dedičstva – de-
pozitárom tradícií hasičských zborov. Je to tiež jed-
na z najdôležitejších inštitúcií, ktorá sa zameriava 
na dokumentovanie kultúrneho dedičstva Dobro-
voľných hasičských zborov (DHZ) v celom Poľsku. 
V poslednom čase sa objavila šanca rozšíriť rozsah 

jej pôsobnosti a zväčšiť podiel na miestnom aj re-
gionálnom rozvoji. Stalo sa tak vďaka iniciatíve Úra-
du maršálka Malopoľského vojvodstva (UMMV), 
ktorý plánuje značné rozšírenie múzea, ktoré dote-
raz pôsobilo v rámci miestnej jednotky DHZ a záro-
veň jeho priradenie k regionálnej inštitúcii – múzeu: 
Povisliansky etnografický park v dedine Wygiełzów 
a zámok Lipowiec. Pri vytváraní koncepcie a stra-

tégie transformácie sa angažoval Malopoľský inšti-
tút kultúry v Krakove (MIK). Mal za úlohu modero-
vať pracovné stretnutia a vypracovať východiskovú 
správu s perspektívami rozvoja predmetného pro-
jektu.[1] Autori tohto článku sa podieľali na týchto 
prácach. Cieľom transformácie múzea je zlepšiť 
úroveň využitia jeho potenciálu pre miestny a re-
gionálny rozvoj. Sú to východiskové predpoklady 
prijaté na potreby tejto iniciatívy.

V článku predstavujeme priebeh a efekty kolek-
tívneho procesu strategickej diagnostiky so zo-
hľadnením kľúčových zúčastnených strán múzea, 
tzn. subjektov, ktoré v dlhodobej perspektíve môžu 
mať podstatný vplyv na jeho činnosť a fungova-

1  Malopoľské hasičské múzeum v meste Alwernia 2023. Rámcová koncep-
cia činnosti inštitúcie v novej forme. Správa z analytických prác a dielní, kol. 
J. Hajduk, T. Adamski, P. Idziak, S. Wacięga, Krakov – Alwernia 2020.

MMP w Alwerni 2020  fot.S.Wacięga MIK

Sebastian Wacięga
Piotr Idziak
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nie[2]. V opisovanom prípade zvláštnu rolu budú 
mať regionálne samosprávy[3]. V zhrnutí článku 
predstavujeme faktory, ktoré môžu podmieňovať 
úspech podobných procesov. Kľúčový význam pre 
dlhodobý úspech projektu má schopnosť náležite 
využiť kombináciu rozvojových faktorov – vnútor-
ných (endogénnych, miestnych) a vonkajších (exo-
génnych, externých), ako aj podporu a angažova-
nie zúčastnených strán.

Malopoľské hasičské múzeum v meste Alwernia 
ako zdroj miestnej spoločnosti

V analýze východiskovej situácie projektu bola 
prijatá perspektíva miestneho sociálno-hospo-
dárskeho systému. „Miestny systém je isté vyme-
dzené teritórium, ktoré spravujú spoločnosti žijúce 
na tomto území (komunity), ktoré spája pocit iden-
tity, spolupatričnosti a na ktorom sú uspokojované 
potreby obyvateľov v rozsahu ich každodenného 
života”[4]. Nepochybne to, čo podmieňuje pocit 
hrdosti a identity spoločnosti mesta Alwernia, sú 
mestské práva a vlastné múzeum, ktoré vedie 
miestna jednotka Dobrovoľného hasičského zboru. 
Veľkým úspechom múzea bolo získanie prestížne-
ho ocenenia „Sybilla” (1999, 2003) udeľovaného 
ministrom kultúry a národného dedičstva Poľskej 
republiky za úspechy pri reštaurovaní historických 
hasičských vozov[5].
V súlade s metodikou programu pre múzeá – „Dy-
namika expozície”, ktorý vedie Malopoľský inšti-
tút kultúry v Krakove[6], bola zrealizovaná analýza 
inštitúcie so zohľadnením jej špecifík. Múzeum 
v Alwerni a jeho úloha v miestnej spoločensko-
kultúrnej krajine sa dá vnímať dvojako: po prvé ako 
organizácia étosu zakorenená v tradícii, pramenia-
ca z prostredia dobrovoľných hasičských zborov; 
po druhé, ako kapitál miestneho rozvoja – múzeum 
angažuje spoločnosť mesta na takej úrovni, ktorá 
umožňuje uznať múzeum za podstatný faktor zosi-
lňujúci lokálnu identitu a spoločenské vzťahy (spo-
ločenský kapitál). 
Počas prác s členmi DHZ v Alwerni, predstaviteľmi 
UMMV, múzea v dedine Wygiełzów, ako aj mest-
ského úradu Alwernia, všetci sa zhodli, že jedine-
čná špecifika múzea je skutočnosť, že múzeum je 
zakorenené v miestnej spoločnosti a predstavuje 
dôležitý prvok identity miestnych obyvateľov. Je to 
tiež miesto, okolo ktorého sa organizuje miestna 

2  A. Miodyńska, S. Wacięga, Facylitacja zespołowego diagnozowania i 
planowania strategicznego w lokalnych organizacjach kultury, „Zarządzanie 
w kulturze” 2018, č. 4, s. 416.
3  pozri M. Śliwa, Zarządzanie strategiczne organizacją, [v:] M. Śliwa, Stra-
tegie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją 
kultury, Krakov 2011, s. 16.
4  J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, Region i jego rozwój w 
warunkach globalizacji, Varšava 2007, s. 71.
5  Alwernia. Oficiálna stránka obce. História, https://www.alwernia.pl/dla-
turystow/historia.html (prístup: 1. december 2020).
6  J. Hajduk, P. Idziak, Ł. Piekarska, S. Wacięga, Lokalne muzeum w global-
nym świecie. Poradnik praktyczny, Krakov 2013.

spoločnosť. So vznikom múzea je spätá osobno-
sť jedného z najvýznamnejších obyvateľov mesta 
Alwernia – majora Zbigniewa Konrada Gęsikow-
ského, ktorý múzeum v roku 1953 založil[7]. Tento 
nadšenec a aktivista svojou determináciou, organi-
začnými schopnosťami a charizmou nadchnúť pre 
svoje nápady obyvateľov sa pričinil k vzniku kolek-
cie a samotnej inštitúcie. Pamäť o ňom je dodnes 
živá a smelo ho môžeme označiť za „otca mesta“, 
ktorý sa pričinil k zväčšeniu jeho významu (oplatí 
sa spomenúť, že v roku 1993 boli reštituované me-
stské práva, ktoré Alwernia stratila v rokoch 1933 
– 1934[8]). Múzeum je tiež miesto, okolo ktorého 
prebieha spoločenský život mesta. Nachádza sa 
tu spoločenská miestnosť, vozidlá z muzeálnych 
zbierok skrášľujú mnoho miestnych a regionálnych 
podujatí (nielen tých, ktoré sú priamo späté so ži-
votom DHZ). Okrem blízkeho kláštora a kostola 
Menších bratov – bernardínov, inštitúcia je jednou 
z najdôležitejších miestnych turistických atrakcií.
Okrem rozmeru étosu pre členov DHZ a vplyvu 
na hrdosť a identitu obyvateľov, za podstatný sa 
považuje aj význam múzea ako zdroja miestnej 
ekonomiky. Táto skutočnosť sa dá sledovať vy-
užívajúc koncepciu kapitálov miestneho rozvoja. 
Podľa tézy Raymonda Arona[9] spoločenský rozvoj 
je predovšetkým intenzívny a rýchly na miestach, 
kde sa kumuluje ľudský, finančný a inštitucionálny 
kapitál. Spoločenské vedy rozvinuli jeho idey, roz-
deľujúc faktory rozvoja na päť kapitálov[10]:

> ľudský kapitál – vedomosti a schopnosti kon-
krétnych osôb; 
> spoločenský kapitál – ochota a schopnosť na-
vzájom spolupracovať, viesť dialóg a vypraco-
vávať kompromisy;
> prírodný kapitál – stav zachovania prírodných 
zdrojov, trvaloudržateľný spôsob ich mana-
žmentu;
> infraštruktúrny kapitál – okrem iného stav 
a hustota siete dopravných a elektronických ko-
munikácií;
> finančný kapitál – prístup k financiám, ovply-
vňujúci tiež možnosti rozširovania ostatných ka-
pitálov.

Aké miesto má v tomto modeli miestne kultúrne 
dedičstvo? Môže predstavovať časť tak prírodného 
kapitálu (napr. kultúrna krajina), ako aj spoločen-
ského (spoločné dobro komunity, ktoré nabáda 
k angažovanosti a spolupráci), nachádza sa tiež 
v ľudskom kapitále (miestne znalosti a pocit spolu-

7  B. Sanocka, Muzeum Pożarnictwa w Alwerni, https://malopolskatogo.pl/
artykul/muzeum-pozarnictwa-w-alwerni/ (prístup: 1. december 2020).
8  M. Dymitrow, Pojęcie miejskości w świetle reformy gminnej w Polsce 
międzywojennej, [v:] Miasta zdegradowane i restytuowane w Polsce. Gene-
za, rozwój, problemy, red. R. Krzysztofik, M. Dymitrow, Göteborg 2015, s. 76.
9  M.S. Szczepański, Słowo o formach kapitału społeczno-kulturowego, 
[v:] Kapitał społeczno-kulturowy a rozwój lokalny i regionalny, red. M.S. 
Szczepański, Tychy 2000, s. 7.
10  tamže.
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patričnosti). Z tohto hľadiska sa dá múzeum v me-
ste Alwernia opísať ako súčasť lokálneho spolo-
čenského a ľudského kapitálu. Súčasne, kolekcia, 
ktoré bola doteraz zhromaždená, predstavuje neo-
ceniteľný kapitál kultúrneho dedičstva, ktorý pre 
zachovanie a možnosti jeho využitia pre miestny 
a regionálny rozvoj potrebuje podporu finančného 
a infraštruktúrneho kapitálu. 
Plnému využitiu potenciálu miestneho kultúrneho 
dedičstva v súčasnosti bráni nedostatočný fina-
nčný a infraštruktúrny kapitál – náklady na rozvoj 
inštitúcie, na jej rekonštrukciu a na profesionali-
záciu personálu, ktoré presahujú finančné mo-
žnosti komunity miestnej jednotky DHZ. Vďaka ini-
ciatíve Úradu maršálka Malopoľského vojvodstva 
(návrh zosilnenia finančného a infraštruktúrneho 
kapitálu) je možné zaručiť tejto inštitúcii rozvoj a jej 
profesionalizáciu. Vznikne nová väčšia budova, pri-
spôsobená potrebám inštitúcie, ktorá bude zara-
dená k štruktúre múzea Povisliansky etnografický 
park v dedine Wygiełzów a zámok Lipowiec, čo 
múzeu zaručí právnu formu a jeho personálu pro-
fesionálny rozvoj. Plánovaná investícia má tiež šan-
cu stať sa prvkom imidžu mesta a nadregionálnou 
turistickou atrakciou, okrem iného vďaka bohatstvu 
a jedinečnosti kolekcie, v ktorej sa nachádza viac 
než 25 000 archiválií a viac než 300 technických 
exponátov, medzi ktorými je taký unikát ako vozidlo 
Mercedes z roku 1912 či Fiat z roku 1936[11]. Súčasne 
je potrebné zabezpečiť, aby múzeum malo neu-
stále podstatnú rolu ako súčasť miestneho kul-
túrneho kapitálu, chápaného ako identita a dedi-
čstvo danej obce, preto sa múzeum musí rozvíjať 
zohľadňujúc jeho jedinečnú spoločenskú genézu. 
Výzva, ktorá sa objavila na začiatku pripravovanej 
stratégie, preto znela – ako vďaka novej investícii 
zosilniť tak potenciál inštitúcie, ako aj jej význam 
pre miestny rozvoj?

Endogénne (vnútorné) a exogénne (vonkajšie) 
faktory rozvoja 

Na začiatku práce bolo prijatých viacero pred-
pokladov ohľadne metodiky miestneho rozvoja. 
Vzhľadom na svoje umiestnenie voči organizácii 
a jej polohe, faktory jej rozvoja sa dajú rozdeliť 
na exogénne (vonkajšie, nachádzajúce sa mimo 
organizácie alebo mimo miestnych spoločensko-
ekonomických podmienok) a endogénne (vnútor-
né, existujúce v rámci miestnych spoločensko-
ekonomických podmienok alebo organizácie). 
Využívajúc tieto dva prístupmi, je možné sledovať 
premeny múzea. Strategická analýza (ktorá prijala 
v správe okrem iného formu analýzy SWOT, silných 
a slabých stránok, ako aj rozvojových príležitostí 
a ohrození) ukázala, že doterajší rozvoj inštitúcie 
bol založený na endogénnych faktoroch. Príčinou 

11  B. Sanocka, Muzeum Pożarnictwa w Alwerni, Małopolska to go (prístup: 
1. december 2020).

vzniku múzea a jeho zachovania je iniciatíva oby-
vateľov a miestnych lídrov spätých s činnosťou 
DHZ. Avšak v poslednom čase sa zdá, že tento 
model rozvoja vyčerpal svoje možnosti. Čiastočne 
to súvisí s údržbou a ďalším rozširovaním kolek-
cie múzea – aktuálne prevádzka, údržba a expo-
zícia obrovských a rôznorodých 
zbierok je úlohou, ktorá presa-
huje možnosti nadšencov a ak-
tivistov, ktorí túto inštitúciu vedú 
a podporujú. Ďalšie výzvy a ob-
medzenia sú späté s profesio-
nálnym sprístupňovaním zbie-
rok a potreba zmeny rozsahu 
činnosti inštitúcie. V súčasnosti 
pred miestnymi múzeami stoja 
nové výzvy, ako je budovanie 
turistických značiek a produktov 
a s nimi späté očakávania ich 
tvorcov a organizátorov, čo si vy-
žaduje ďalekosiahlu profesiona-
lizáciu v oblasti sprístupňovania 
zbierok a získavania verejnosti, 
predovšetkým, keď sa zohľad-
nia ambície a ciele presahujúce 
miestny charakter. Prejavom 
vyčerpania možností endogén-
neho rozvoja múzea sú na jeho 
pozemku viditeľné základy pri-
pravené pre nové sídlo. Boli po-
stavené s mimoriadnym úsilím 
miestnej spoločnosti, avšak sta-
vba nikdy nepostúpila ďalej než 
po vstupnú fázu, okrem iného 
vzhľadom na finančné a organi-
začné obmedzenia. Zohľadňu-
júc súčasné štandardy týkajúce 
sa uchovávania a sprístupňo-
vania muzeálnych zbierok, ako 
aj výnimočný charakter kolek-
cií (okrem iného kolekcia hi-
storických hasičských vozidiel 
a zariadení), inštitúcia v súča-
snej fáze rozvoja potrebuje do-
datočný rozvojový impulz, ktorý 
vniesol Úrad maršálka Malopo-
ľského vojvodstva.

Pre múzeum zapojenie takého veľkého subjek-
tu prináša možnosť vstupu na cestu exogénneho 
rozvoja – objavil sa významný, externý voči miest-
nym spoločensko-ekonomickým podmienkam, 
faktor rozvoja, bez ktorého by kvalitatívna zmena 
jednoducho nebola možná. Avšak s príchodom 
silného exogénneho faktora sú späté aj viace-
ré riziká a obmedzenia. Po prvé, riziko oslabenia 
miestneho a spoločenského rozmeru miestneho 
zdroja, ktorým je múzeum. Tvorenie koncepcie no-
vej inštitúcie z vonku prináša tiež riziko, že nebu-
dú náležite zohľadnené miestne podmienky, kto-
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ré podmieňujú, že toto miesto je prvkom identity 
obyvateľov. Po druhé, riziko konfliktu, ak stanovi-
ská kľúčových zúčastnených strán Malopoľského 
hasičského múzea v Alwerni nebudú zohľadnené; 
môže tiež dôjsť k polemike s členmi DHZ, miestny-
mi depozitármi kultúrneho dedičstva, ktorí zverujú 

svoje jedinečné dielo – autorskú kolekciu zbiera-
nú a chránenú mnoho desaťročí – do rúk nového 
správcu. Po tretie, exogénny rozvoj vďaka príchodu 
veľkého externého „investora“ (regionálnej samo-
správnej inštitúcie, schopnej získavať mnohomilió-
nové prostriedky), hoci na jednej strane umožňu-
je vydať sa na doteraz nedostupnú cestu rozvoja, 
na druhej strane v istom zmysle oslobodzuje alebo 
dopĺňa miestnu spoločnosť pri riešení jej ťažkostí 
so samoorganizáciou, integrálnym problémom po-
čas prvých rokoch existencie múzea a je tak dobre 
viditeľné v jeho genéze. V prípade, keď sa zaanga-

žuje subjekt štátnej správy, ktorý presahuje miest-
nu úroveň, zdá sa, že je splnený pozitívny aspekt 
zásady subsidiarity, podľa ktorej „misiou každého 
orgánu štátnej správy je stimulovať, udržiavať a až 
nakoniec, keď je to potrebné, dopĺňať snahy týchto 
subjektov, ktoré nedokážu byť sebestačné”[12].

Dajú sa tieto dva prístupy spojiť? Endogénny mo-
del (ktorý sa v tomto kontexte dá opísať ako „ko-
munitný“) zaručuje zakorenenie a osadenie in-
štitúcie v miestnej spoločnosti, exogénny model 
(„manažérsky“) znovu prináša širokú škálu činností, 
nových príjemcov a tiež dáva impulz inštitúcii ako 
silnej regionálnej značke, vďaka investícii do roz-
šírenia infraštruktúry a manažmentu. Rozvoj múzea 
bude predstavovať istú „tretiu cestu“, kombinujúcu 

12  Ch. Millon-Delsol, Zasada pomocniczości, Krakov 1995, preklad 
Porębski Cz., s. 9.

MMP w Alwerni 2020  fot.S.Wacięga MIK
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výhody oboch vymenovaných ciest. 

Proces tvorenia novej koncepcie Malopoľského 
hasičského múzea v Alwerni

Tvorenie koncepcie miestnej inštitúcie kultúrneho 
dedičstva na základe vyššie vymenovaných typov 
faktorov rozvoja prináša so sebou množstvo výziev, 
možností, a tiež obmedzení a rizík. Niektoré z nich 
sa dajú predstaviť na príklade procesu tvorenia stra-
tégie Malopoľského hasičského múzea v Alwerni. 
V tomto procese boli ako podstatné zohľadnené 
nasledujúce podmienky: spolupráca partnerov, 
tvorenie spoločnej vízie smerovania zmien, reali-
stické stanovenie ciest a spôsobov realizácie vízie. 

Spolupráca kľúčových zúčastnených strán

Na rozdiel od „čistých“ modelov exogénneho a en-
dogénneho rozvoja, kombinovaná cesta rozvoja, 
ktorá je založená na kombinácii miestnych a exter-
ných zdrojov, vyžaduje úzku spoluprácu a komu-
nikáciu, ktorá spája zúčastnené strany organizácie. 
V tomto prípade nestačí na jednej strane angažo-
vanie externých expertov či miestnych aktivistov 
na druhej strane. Preto okolo tvorenia stratégie 
múzea vznikol kolektív kľúčových zúčastnených 
strán, ktorý zoskupuje predstaviteľov Dobrovo-
ľného hasičského zboru v meste Alwernia (súča-
sného majiteľa múzea v Alwerni), odbor kultúry, 
národného dedičstva a propagácie Úradu ma-
ršálka Malopoľského vojvodstva (investora a bu-
dúceho zriaďovateľa inštitúcie), podporovateľov 
projektu: mestského úradu Alwernia, múzea Po-
visliansky etnografický park v dedine Wygiełzów 
a zámok Lipowiec (budúceho správcu inštitúcie), 
ako aj tímu Malopoľského inštitútu kultúry v Krako-
ve (povolaného moderovať stretnutia a rozhovory 
medzi zúčastnenými stranami a pripraviť východi-
skovú správu).
Úspech prác, na ktorých sa podieľajú tak rôznoro-
dí účastníci, z ktorých každý bol iným spôsobom 
zapojený do spolupráce, vyžadovalo vytvorenie 
náležitých podmienok, zabezpečenie zachovania 
rovnosti počas rozhovorov a rokovaní, ako aj široko 
chápanej transparentnosti procesu. Stávkou v tejto 
hre bolo odsúhlasenie vypracovaných riešení všet-
kými zúčastnenými stranami. Bolo s tým späté rizi-
ko objavenia sa javov, ktoré sú charakteristické pri 
kolektívnych procesoch, ako je konflikt záujmom, 
nepochopenie zámerov či rôzne odlišnosti v stano-
viskách či víziách. Aby bol proces komunikácie ko-
nštruktívny, bola použitá metodika facilitácie sku-
piny. Tento prístup predpokladá, že sa na prácach 
podieľajú neutrálni facilitátori stretnutí, ktorí zod-
povedajú za priebeh týchto prác[13]. Ich úlohou je 
pripravovať plány stretnutí, moderovať ich, starať sa 

13  Por. T. Mann, J. Marszewska, Facylitacja – wiedza, umiejętności, sztuka 
czy magia, Varšava 2018, s. 10.

o rovný status (umožnenie vypovedania sa) všet-
kých účastníkov, ako aj udržiavať ich plnú angažo-
vanosť, a tiež formulovať závery z týchto prác (zo-
hľadňujúc stanoviská všetkých účastníkov).
Práce prebiehali formou stretnutí s praktickým cha-
rakterom v sídle múzea. Viedli od analýzy výcho-
diskového stavu múzea, cez prediskutovanie hla-
vných zdrojov a ich potenciálov, ako aj vytvorenie 
variantov rozvoja na vypracovanie strategických 
a implementačných predpokladov. Výsledne vzni-
kla správa predstavujúca novú víziu inštitúcie.

Nová vízia

Aby bolo možné naplno využiť potenciál kombi-
novaného modelu rozvoja inštitúcie, jej nová vízia 
musela zohľadňovať súčasne návrhy všetkých 
účastníkov procesu, a zároveň musela byť pre nich 
aj atraktívna, musela vytvoriť ambiciózny obraz bu-
dúcnosti inštitúcie, ktorý partneri budú chcieť spo-
ločne dosiahnuť. Taká vízia môže organizovať spo-
ločnú prácu a motivovať k činnosti. Podľa metodiky 
„Dynamiky expozície”[14] rámce vytvárania nového 
múzea a výzvy, ktoré ho čakajú, boli stanovené 
s pomocou:

> analýza konkurencie iných múzeí s podobou 
tematikou v regióne, a iných atrakcií kultúrneho 
dedičstva v najbližšom susedstve;
> analýza vzťahov kľúčových zúčastnených strán 
a potenciálnych príjemcov;
> analýza trendov v múzejníctve, turistike, ako aj 
oblasti rozvoja miest a regiónov. 

Dodatočne, podľa prijatého modelu rozvoja, bola 
zohľadnená perspektíva jednotlivých partnerov 
procesu – ich očakávaní, snov a obáv. Predstavenie 
tak širokého kontextu pomohlo vypracovať kon-
krétne, dlhodobé možnosti rozvoja. V syntetickom 
prístupe dostali formu nasledujúcich strategických 
hypotéz, ktoré ukazujú, čím môže byť múzeum 
v budúcnosti:

> 1. hypotéza – múzeum ako turistická atrakcia,
> 2. hypotéza – múzeum ako miesto hasi-
čského étosu,
> 3. hypotéza – múzeum ako centrum miestne-
ho kultúrneho dedičstva,
> 4. hypotéza – múzeum ako centrum informácií 
a prezentácie jedinečných technických pamia-
tok.

Využívajúc tieto hypotézy bola formulovaná strate-
gická vízia inštitúcie: Malopoľské hasičské múzeum 
v Alwerni, založené na miestnom kultúrnom dedi-
čstve, angažujúca všetky zmysly, ako aj turistická 
a vzdelávacia atrakcia nabádajúca k aktivite, atrak-

14  J. Hajduk, P. Idziak, Ł. Piekarska, S. Wacięga, op. cit.
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cia, ktorá umožňuje spoznávať prácu a tradície 
hasičov Dobrovoľného hasičského zboru v Malo-
poľsku, umožňuje objavovať tajomstvá hasičskej 
techniky, a aktívne prezentovať zásady protipožiar-
nej ochrany.

Cesty realizácie vízie

Strategická vízia Malopoľského hasičského múzea 
v Alwerni je ašpirujúcim obrazom budúcnosti. Pri-
bližuje rolu, akú voči prostrediu bude mať rozšíre-
ná inštitúcia.
Po prvé, múzeum má byť populárnou atrakciou. 
Za jednu z prioritných aktivít (predovšetkým na za-
čiatku existencie) sa považuje získanie mnohých 
návštevníkov, čo bude základným ukazovateľom 
úspechu inštitúcie – tak z pohľadu organizáto-
rov, ako aj miestnej spoločnosti. Znamená to, že 
múzeum sa musí predovšetkým snažiť o takých 
príjemcov, ktorí zaručia najvyššiu návštevnosť – 
patria k nim školy a cestovný ruch.
Po druhé, múzeum má spoločenský rozmer. Bude 
to najdôležitejšia kultúrna inštitúcia v meste Alwer-
nia, to znamená, že druhou základnou funkciou 
múzea bude plnenie roly miesta, ktoré je pre spo-
ločnosť podstatné, integruje a aktivizuje obyvate-
ľov. Spôsob prijatia novej inštitúcie miestnou spo-
ločnosťou bude druhým kľúčovým ukazovateľom 
úspechu. Znamená to, že už počas fázy vytvárania 
je potrebné zohľadniť aktivity aktivizujúce miestnu 
spoločnosť a postarať sa o zachovanie nepretrži-
tého angažovanie DHZ Alwernia na rozvoji tejto in-
štitúcie aj v budúcnosti.
Po tretie, múzeum je dôležité pre prostredie DHZ, 
keďže prezentuje zbierky, ktoré jednotka zhroma-
ždila. Preto je podstatné, aby inštitúcia v novej for-
me zachovala blízky vzťah s hasičskou komunitou 
nielen v regióne, ale tiež plniac funkciu integra-
čného centra regionálneho hnutia DHZ v Poľsku. 
Ukazovateľom úspechu múzea bude preto rola, 
akú bude mať v prostredí DHZ nielen v Malopoľsku, 
ale tiež mimo tohto regiónu (môže sa stať miestom 
výletov a výjazdových stretnutí rôznych jednotiek 
DHZ z Poľska).
Po štvrté, múzeum je miestom stretnutí a diskusií 
všetkých, ktorých zaujíma tematika technických 
pamiatok. Možno to nie je početná skupina, ale 
je mimoriadne mienkotvorná. Znamená to, že je 
potrebné predvídať spôsoby zapojenia múzea do 
prostredia milovníkov hasičskej techniky a motori-
zácie v Poľsku aj na celom svete.

Zohľadňujúc vyššie opísané roly, ktoré má 
múzeum, nesmieme zabudnúť, že hlavnou vlast-
nosťou múzea je jeho atraktívnosť pre jeho príjem-
cov (návštevníkov a obyvateľov). Na nej by mala byť 
založená budúca stratégia novej, rozšírenej a pro-
fesionálnej inštitúcie. Dodatočne, múzeum má byť 
miestnym centrom kultúrneho dedičstva a vedo-

mostí o jedinečných technických pamiatkach. Re-
alizácia týchto funkcií bude závisieť od zmien v or-
ganizácii: 

> na úrovni infraštruktúry je nevyhnutné vytvoriť 
nové sídlo múzea, v ktorom sa budú nachádzať 
vzdelávacie, expozičné a rekreačné priestory, 
> na úrovni rozvoja manažmentu inštitúcie, 
nevyhnutná je profesionalizácia múzea 
(rozšírenie personálu, vykonávanie múzejníckych 
prác – údržba a katalogizácia zbierok, 
vytvorenie propagačných plánov a procedúr 
obsluhy verejnosti).

Tieto oblasti stanovili najdôležitejšie výzvy, ktoré 
čakajú novú muzeálnu inštitúciu.

Zhrnutie

Príklad koncepcie rozvoja Malopoľského hasičského 
múzea v Alwerni a proces jej vypracovania dokazu-
je, že je možné spojenie miestnych síl a externej 
podpory. Súčasne tento prístup je pre organizáciu 
veľmi náročný vzhľadom na zmenu strategického 
umiestnenia múzea. V implementovanom modeli 
externý subjekt (exogénny faktor rozvoja) preberá 
správu nad miestnou organizáciou, ktorá sa roz-
vinula na základe mnohoročného spoločenského 
angažovania (endogénny faktor rozvoja). 
Príklad práce na koncepcii Malopoľského hasi-
čského múzea v Alwerni ukazuje, aké podmienky 
musia byť splnené, aby bol v plnej miere využiý 
potenciál partnerských vzťahov medzi účastníkmi 
procesu počas fázy plánovania novej inštitúcie. 
Po prvé, strategickému procesu napomáha an-
gažovanie expertov s cieľom zaručiť optimálnu 
komunikáciu medzi zúčastnenými partnermi pro-
jektu. Musia plniť funkciu prepájania jednotlivých 
strán, moderátorov a analytikov zdrojov a možností 
dosahovaných v rámci stretnutí. Po druhé, proces 
sa musí uskutočniť v podmienkach, v ktorých všet-
ky strany sú rovnocenné, aby bola možná partner-
ská komunikácia a spolupráca. Po tretie, potrebná 
je spoločne vypracovaná vízia – obraz budúcnosti, 
ktorý angažuje partnerov a vďaka ktorému po-
dobne definujú svoje ciele späté s budúcnosťou 
múzea. Spoločná vízia uľahčuje strategický mana-
žment, chápaný podľa Roberta E. Freemana ako 
proces, ktorý zohľadňuje budúci vplyv organizácie 
na jej činnosť (prostredie) a aktívne ho spolutvorí.[15] 
Priaznivé prostredie umožní inštitúcii v plnej miere 
využiť potenciál spojenia vonkajších a vnútorných 
faktorov pre miestny a regionálny rozvoj.

15  Pozri R.E. Freeman, J. McVea, A Stakeholder Approach to Strategic 
Management, 2001, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=263511#maincontent (prístup: 30. január 2021).
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Współczesna przestrzeń dla tradycji. Koncepcja funkcjonalno-użytkowa Małopolskiego Mu-
zeum Pożarnictwa w Alwerni – nowy oddział Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wy-
giełzowie i Zamek Lipowiec

Wizja i misja
Koncepcja funkcjonalno-użytkowa Małopolskiego 
Muzeum Pożarnictwa (MMP) w Alwerni powstała 
w odpowiedzi na potrzeby istniejącego obiektu 
muzeum, którego standard nie spełnia podsta-
wowych wymagań instytucji kultury posiadającej 
rozbudowaną kolekcję muzealną. Przedsięwzięcie 
ma na celu stworzenie nowego obiektu służące-
go ekspozycji zbiorów MMP oraz obsłudze funkcji 
muzealnej. Ze względu na interes eksponatów, 
które decydują o doskonaleniu poznawania kultu-
ry, realizacja nowego muzeum dla tak rozbudowa-
nej kolekcji jest sprawą najpilniejszej wagi.

Historia muzeum i stan obecny
Obecnie muzeum funkcjonuje jako placówka pry-
watna, której organizatorem jest Stowarzyszenie 
Ochotnicza Straż Pożarna w Alwerni, istniejące od 
roku 2002. Historia muzeum sięga roku 1953 i wią-
że się z działalnością obecnego patrona placówki 
Zbigniewa Gęsikowskiego. Muzeum działa przede 
wszystkim dzięki aktywności członków OSP i nie za-
trudnia pracowników. Dziś jego zbiory mieszczą się 
w stalowej wiacie, która nie spełnia podstawowych 
wymogów ekspozycji i funkcjonowania obiektów 
muzealnych. Część zbiorów znajduje się w kilku 
pomieszczeniach budynku OSP usytuowanego 
nieopodal. W muzeum stoją obiekty wielkogabary-
towe, w tym samochody i powozy pożarnicze z lat 
1920–1970, oraz przedmioty średnio- i małoga-
barytowe, w których skład wchodzą motopompy, 
pompy ręczne oraz inny drobny sprzęt pożarniczy. 

Projektowany obiekt
W projektowanej siedzibie przewidziany zostanie 
standard odpowiedni dla budynków muzealnych, 
nowy scenariusz działania oraz program muzeum 
zgodny z wytycznymi „Ramowej koncepcji dzia-
łania placówki w nowej formule. Raport z prac 
analitycznych i warsztatowych dla Małopolskiego 
Muzeum Pożarnictwa w Alwerni 2023”, sporządzo-
nymi przez Małopolski Instytut Kultury w Krako-
wie. Ponadto budynek MMP będzie wyposażony 
w przestrzenie służące ekspozycji zbiorów oraz 
różnym formom edukacji, a także integracji odwie-

dzających (przestrzenie ekspozycyjne, sale wykła-
dowe, biblioteka, kawiarnia). Przestrzenie służące 
do obsługiwania odwiedzających zostaną uzupeł-
nione przez zaplecze administracyjno-techniczne 
pozwalające na sprawne zarządzanie obiektem. 
Zakres prac obejmuje również zagospodarowa-
nie terenu, wytyczenie nowych ciągów pieszych 
i jezdnych, uporządkowanie i zagospodarowanie 
przestrzeni zielonych.
Realizacja przedsięwzięcia ma znacząco wpły-
nąć na rozszerzenie dostępu do oferty kulturalnej 
na poziomie lokalnym, wzbogacając układ kultury 
o nowoczesny obiekt. Biorąc pod uwagę niewielką 
liczbę obiektów o podobnej ofercie w Polsce, od-
działywanie inwestycji będzie ponadregionalne.

Założenia strategiczne
Muzeum Pożarnictwa będzie atrakcją turystyczną 
adresowaną do sympatyków i osób zaintereso-
wanych poznaniem historii pożarnictwa w Polsce. 
Jego zadaniem jako miejsca etosu strażackiego 
i centrum lokalnego dziedzictwa będzie przycią-
ganie jak najszerszego grona odbiorców, w tym 
wycieczek szkolnych i przedszkolnych, turystów, 
seniorów, członków formacji mundurowych z re-
gionu i kraju, odbiorców rodzimych (w tym miesz-
kańców Alwerni) oraz pasjonatów i ekspertów 
(w tym grup rekonstrukcyjnych i osób zaintereso-
wanych historią techniki pożarniczej). Muzeum ma 
być centrum wiedzy i prezentacji unikalnych za-
bytków techniki pożarniczej, przestrzenią przyjazną 
dzieciom i dorosłym, ma zapewnić szeroką ofertę 
edukacyjną oraz możliwość realnego kontaktu ze 
środowiskiem pożarniczym i eksponatami; ponad-
to ma umożliwić wymianę doświadczeń oraz orga-
nizowanie wydarzeń kulturalno-towarzyskich, co 
będzie sprzyjało wzmacnianiu integracji środowisk 
strażackiego i mundurowego.
Projektowana inwestycja znajduje się w obszarze 
zespołu architektoniczno-przestrzennego miasta 
Alwernia (wpis do rejestru zabytków: A-454) oraz 
na terenie Rudniańskiego Parku Krajobrazowego, 
co świadczy o wysokiej wartości i potencjale histo-
ryczno-architektonicznym oraz przyrodniczo-kra-
jobrazowym tego rejonu. W pobliżu muzeum znaj-
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duje się dawny układ ruralistyczny miasta Alwernia 
wraz z rynkiem oraz zespół klasztorny Bernardy-
nów (obiekt wybudowany w roku 1616, wpisany 
do rejestru zabytków pod numerem A-327) wraz 
z założeniem klasztornym (wpis numer A-664). Ze 
względu na walory najbliższego otoczenia mu-
zeum oraz bogaty program przyrodniczo-kultural-
ny regionu może ono stanowić interesującą desty-
nację dla odwiedzających. 
Placówka będzie odgrywać istotną rolę w regionie 
jako centrum aktywności obywatelskiej i społecz-
nej oraz edukacyjno-rozrywkowej. Stanie się po-
tencjalnym czynnikiem sprzyjającym rewitalizacji, 
a także wpłynie na aktywację gospodarczą na po-
ziomie lokalnym. Ekspozycja muzeum będzie po-
ruszać zagadnienia związane z historią miasta 
Alwernia, życiorysem patrona OSP w Alwerni Zbi-
gniewa Gęsikowskiego, misją pożarnictwa oraz za-
gadnieniami związanymi z ochroną przeciwpoża-
rową i ze sprzętem gaśniczym.

Uwarunkowania terenu inwestycji
Proces projektowania został rozpoczęty od wni-
kliwej analizy uwarunkowań terenu inwestycji. 
Należało uwzględnić ograniczenia wynikające 
z lokalizacji, uwarunkowań urbanistyczno-archi-
tektonicznych, w tym związanych z utrzymaniem 
ładu przestrzennego, zapisów miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, ochrony kon-
serwatorskiej, położenia w obszarze Rudniańskie-
go Parku Krajobrazowego, sąsiedztwa istniejących 
budynków, warunków gruntowych oraz ukształto-
wania terenu, istniejącej infrastruktury technicznej 
i drogowej, przepisów bezpieczeństwa pożarowe-
go oraz obowiązujących przepisów techniczno-
budowlanych. 
Powierzchnia przeznaczona pod inwestycję po-

łożona jest przy ulicy Krzysztofa Korycińskiego 10 
w miejscowości Alwernia (,gmina Alwernia, powiat 
chrzanowski, województwo małopolskie). Prace 
projektowe związane z zagospodarowaniem tere-
nu oraz kształtowaniem bryły budynku prowadzo-
ne były w sposób zapewniający kontynuację lub 
uczytelnienie kompozycji przestrzennej, niezabu-
rzający obecnych wartości obszaru. Istotne było 
dążenie do powiązania kompozycyjnego i widoko-
wego obiektu z elementami środowiska poprzez:

> utrzymanie właściwej skali zabudowy, respek-
tującej istniejącą zabudowę, oraz nienaruszanie 
powiązań widokowych i przestrzennych terenu;
> udział przestrzeni zabudowanej nienarusza-
jący proporcji właściwych dla przedmiotowe-
go terenu;
> uzyskanie rozwiązań przestrzennych o szcze-
gólnie wysokich walorach estetycznych;
> zaprojektowanie zieleni jako elementu zago-
spodarowania przestrzennego;
> staranne urządzenie terenu i małej architektu-
ry;
> zapewnienie odpowiednich warunków sani-
tarnych.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest 
na obszarze objętym miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego miasta Alwernia 
oraz miejscowości Grojec, Kwaczała, Nieporaz, 
Poręba Żegoty i Regulice, przyjętym Uchwałą nr 
XIII/106/2015 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 16 
listopada 2015 (dalej: m.p.z.p.). Położona jest na te-
renach oznaczonych na planie jako 38U – tereny 
zabudowy usługowej. Z tego względu podlega 
wskaźnikom i parametrom zawartym w m.p.z.p., 
mającym istotny wpływ na kształt inwestycji, m.in.:

Wskaźnik m.p.z.p.

Nieprzekraczalna linia zabudowy od 6 do 8 m od linii rozgraniczającej drogi

Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 30% 

Maksymalna wysokość zabudowy 12 m

Geometria dachów
dwu lub wielospadowe, o symetrycznym układzie głównych 
połaci dachowych

Gabaryty zabudowy rzut o skrajnych wymiarach do 90 m

Intensywność zabudowy od 0,1 do 1,25

Kąt nachylenia połaci dachowych 37–45 stopni

Pokrycia dachów budynków
dachówką ceramiczną w naturalnym kolorze ceglastym 
(jasnoczerwoną, matową).

Maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu 
do powierzchni działki budowlanej

50%

Wielkość
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Uwarunkowania związane z ochroną konserwa-
torską zespołu architektoniczno-przestrzennego 
Alwerni
Część terenu inwestycji znajduje się w strefie bez-
pośredniej (ścisłej) oraz pośredniej (krajobrazo-
wej) ochrony konserwatorskiej zespołu architek-
toniczno-przestrzennego miasta Alwerni – obszar 
wpisany do rejestru zabytków. Koncepcja funk-
cjonalno-użytkowa uwzględnia zalecenia konser-
watorskie poprzez:

> ukształtowanie gabarytów i formy budynku 
w sposób stanowiący formę przejściową po-
między zwartą historyczną zabudową przyryn-
kową po stronie wschodniej, o dwu- i wielospa-
dowych dachach krytych tradycyjną dachówką 
ceramiczną w kolorze ceglastoczerwonym, 
a rozproszoną modernistyczną zabudową pen-
sjonatu i siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej 
po stronie zachodniej;
> zaprojektowanie budynku w linii istniejącej 
pierzei zabudowy przyrynkowej jako elementu 
respektującego i kontynuującego pierzeję ryn-
ku Alwerni oraz zwieńczającego ją od strony 
północno-zachodniej;
> nawiązanie w fasadzie projektowanego budyn-
ku do historycznych rozwiązań elewacji fronto-
wych poprzez podcień, stanowiący również 
miejsce schronienia przed warunkami atmosfe-
rycznymi dla grup zwiedzających muzeum;
> zastosowanie na dachu budynku pokrycia 
dachowego z dachówki ceramicznej w kolorze 
czerwieni ceglastej;
> nawiązanie kolorem elewacji projektowane-
go obiektu do tradycyjnej kolorystyki elewa-
cji budynków w historycznym centrum miasta 
poprzez użycie okładziny elewacyjnej o barwie 
zbliżonej do kolorów stosowanych na okolicz-
nych obiektach oraz zastosowanie na elewacji 
fragmentów okładziny drewnianej nawiązującej 
do drewnianych detali tradycyjnej zabudowy 
w historycznym centrum miasta;
> ukształtowanie formy projektowanego budyn-
ku w sposób ograniczający do minimum wycin-
kę drzew.

Ponadto ochroną konserwatorską objęty jest ze-
spół architektoniczno-przestrzenny miasta Al-
wernia: kompleks klasztorny, układ ruralistyczny, 
w którego pobliżu znajduje się projektowany bu-
dynek muzeum (numer wpisu do rejestru zabyt-
ków nieruchomych: A-454).

Uwarunkowania związane z położeniem inwestycji 
w obszarze Rudniańskiego Parku Krajobrazowego
Teren inwestycji znajduje się w obszarze Rudniań-
skiego Parku Krajobrazowego, na którym obowią-
zuje Uchwała nr XLI/631/17 Sejmiku Wojewódz-

twa Małopolskiego z 25 września 2017 w sprawie 
ustanowienia planu ochrony dla Rudniańskiego 
Parku Krajobrazowego uwzględniającego zakres 
planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 
2000 Rudno PLH120058 i Rudniańskie modraszki – 
Kajasówka PLH120077. Koncepcja funkcjonalno-u-
żytkowa została zaprojektowana w sposób zgodny 
z zapisami Uchwały.

Uwarunkowania wynikające z lokalizacji inwe-
stycji względem sąsiednich budynków
Projektowany obiekt sąsiaduje z pensjonatem 
dla osób starszych oraz z budynkiem mieszkal-
nym i budynkiem gospodarczym znajdującymi 
się na sąsiedniej działce. Sąsiedztwo to zostało 
uwzględnione w projekcie.
Istniejący dojazd do Muzeum Pożarnictwa w Al-
werni znajduje się od strony południowej, z ulicy 
Krzysztofa Korycińskiego. Obecnie brak jest zjazdu 
na działkę, na której znajduje się obiekt MMP, a do-
stęp do budynku jest utrudniony przez brak infra-
struktury technicznej i drogowej.
Obecne zagospodarowanie terenu oraz budynek 
muzeum nie są przystosowane do użytkowania 
przez osoby z niepełnosprawnościami.

Właściwości funkcjonalno-użytkowe projekto-
wanego zagospodarowania terenu oraz budynku 
muzeum
Wnioski z analizy uwarunkowań przedmiotowego 
terenu pozwoliły określić jego możliwości inwesty-
cyjne, w tym dopuszczalną powierzchnię zabudo-
wy, lokalizację, obrys zewnętrzny budynku i jego 
formę, powierzchnię użytkową, wysokość i liczbę 
kondygnacji, układ ciągów pieszo-jezdnych oraz 
miejsc parkingowych. Kolejnym etapem prac pro-
jektowych była weryfikacja możliwości inwesty-
cyjnych względem wytycznych do funkcjonalno-
użytkowej koncepcji muzeum. Należało określić 
strefy funkcjonalne w zagospodarowaniu terenu, 
zapewniające realizację pełnego programu edu-
kacyjno-kulturalno-rekreacyjnego muzeum, oraz 
przewidzieć strefy komunikacyjno-techniczne 
w celu jego sprawnego funkcjonowania. Określono 
lokalizację i proporcje powierzchni poszczególnych 
stref funkcjonalnych w budynku, ze szczególnym 
uwzględnieniem strefy ekspozycyjnej i edukacyj-
nej, mając na uwadze pozostałe strefy funkcjonal-
ne uzupełniające program muzeum. 
Planowana inwestycja obejmuje budowę nowego 
obiektu muzeum wraz z towarzyszącą infrastruktu-
rą techniczną i drogową, elementami małej archi-
tektury, ścieżkami oraz ogrodzeniami. Założeniem 
w projektowaniu zagospodarowania terenu było 
stworzenie interesującej i atrakcyjnej przestrzeni 
dla funkcji muzealnej, mającej wpływ na rozwój 
gminy i regionu, z optymalnym wykorzystaniem 
terenu. 
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Budynek zlokalizowano wzdłuż wschodniej grani-
cy obszaru inwestycji, krótszą elewacją równolegle 
do drogi publicznej biegnącej wzdłuż południowej 
granicy działki. Bryła i obrys obiektu zostały ukształ-
towane w sposób zapewniający jak największą po-
wierzchnię zabudowy muzeum, z uwzględnieniem 
istniejących uwarunkowań. Wokół budynku zapro-
jektowano układ ciągów pieszo-jezdnych połączo-
nych z wejściami do budynku.

Strefy funkcjonalne w zagospodarowaniu terenu
Sprawne funkcjonowanie obiektu w zagospodaro-

waniu terenu, spełniające potrzeby wszystkich nie-
zbędnych funkcji, zrealizowano poprzez wydziele-
nie stref funkcjonalnych:

> strefy zabudowy projektowanego obiektu, 
o maksymalnej powierzchni zabudowy wynika-
jącej z uwarunkowań terenu;
> strefy reprezentacyjno-rekreacyjnej, podkre-
ślającej czytelność i odpowiednią ekspozycję 
strefy wejściowej, wraz z przedpolem wej-
ścia do budynku, stanowiącym miejsce zbiórki 
grup zwiedzających;
> strefy rekreacyjno-edukacyjnej obejmującej: 
plac zabaw, amfiteatr, terenową ścieżkę eduka-
cyjną i ogródek pensjonatu, dostępnej dla osób 
z niepełnosprawnościami, mającej wzbogacić 
ofertę muzeum o zajęcia i wydarzenia o charak-
terze plenerowo-terenowym;
> strefy zieleni urządzonej, uzupełniającej strefę 
rekreacyjno-edukacyjną;
> strefy komunikacji pieszej, zapewniającej ruch 
zwiedzających oraz pracowników muzeum;

> strefy komunikacji kołowej, zapewniającej 
ruch samochodowy oraz transport eksponatów 
i obsługę techniczną budynku;
> strefy parkowania, zlokalizowanej w sposób 
niekolidujący z nadrzędnymi funkcjami mu-
zeum.

Strefy komunikacji zostały zrealizowane z zapew-
nieniem ciągłości i czytelności ciągów pieszo-jezd-
nych. Główne wejście do budynku, poprzedzone 
niewielkim przedpolem o utwardzonej nawierzch-
ni, znajduje się od strony południowej, z dostępem 

z ulicy Krzysztofa Korycińskiego. Usytuowane jest 
w podcieniu budynku, który stanowi przestrzeń 
chroniącą przed warunkami atmosferycznymi, 
umożliwiającą zbiórkę grup zwiedzających przed 
wejściem do budynku. Wejście dla pracowników 
oraz obsługi kawiarni zlokalizowano w północno-
wschodniej elewacji budynku. Ponadto znajduje 
się tam również wyjście z klatki schodowej. Dosta-
wy eksponatów odbywać się będą poprzez wej-
ście w elewacji południowo-zachodniej, w której 
umieszczono cztery bramy służące wprowadzeniu 
eksponatów na ekspozycję. Dodatkowo w północ-
no-zachodniej oraz północno-wschodniej elewacji 
umieszczono wyjścia ewakuacyjne. Wszystkie wej-
ścia do budynku połączono chodnikami z istnieją-
cymi ciągami komunikacyjnymi.
Obsługę komunikacyjną planowanej inwestycji 
przewidziano poprzez przeznaczony do przebu-
dowy zjazd publiczny z działki drogowej i projek-
towany zjazd publiczny oraz poprzez projektowa-
ny układ wewnętrznych ciągów pieszo-jezdnych 
i dojść pieszych.
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Prace terenowe, zieleń i tereny rekreacyjne, ele-
menty małej architektury, miejsce gromadzenia 
odpadów, ogrodzenie
W ramach inwestycji należało zaprojektować 
wszelkie elementy niezbędne do funkcjonowa-
nia budynku oraz dodatkowe, zwiększające jego 
atrakcyjność, mając na względzie zwłaszcza: zie-
leń i tereny rekreacyjno-edukacyjne, elementy 
małej architektury, dojścia i dojazdy, miejsca po-
stojowe, miejsce gromadzenia odpadów, ogrodze-
nia, wyburzenia i demontaż istniejących obiektów, 
wyposażenie infrastrukturalne terenu inwestycji.
Obszar, na którym zaprojektowano muzeum, wy-

maga niwelacji terenowych zgodnych z koncepcją 
zagospodarowania terenu. Należy uzyskać od-
powiednie spadki na dojściach i dojazdach, aby 
zapewnić łatwy dostęp do budynków osobom 
z niepełnosprawnościami oraz właściwe rozprowa-
dzenie wody deszczowej lub roztopowej. Koniecz-
ne jest wzmocnienie istniejącej skarpy znajdującej 
się w północnej części inwestycji oraz wykonanie 
prac terenowych związanych z projektowanym 
placem sensorycznym dla odwiedzających.
Na całej działce wokół obiektu należy przeprowa-
dzić prace pielęgnacyjne i porządkowe istniejącej 
zieleni, a także nowe nasadzenia. Należy zapla-
nować wzmocnienie skarpy w północnej części 
inwestycji. Przewidywane jest również wycięcie 
kilku drzew.
Na obszarze objętym zagospodarowaniem należy 
zaprojektować następujące elementy małej archi-
tektury: ławki, tablice informacyjne z niezbędnymi 
informacjami (zawierające regulamin określający 
zasady i warunki korzystania z obiektu oraz numery 
telefonów alarmowych), ekspozytory zewnętrzne 

na wystawy czasowe i/lub informacje, wiaty śmiet-
nikowe, oświetlenie LED zaprojektowane i moco-
wane w sposób niekolidujący z innymi instalacjami 
i obiektami małej architektury oraz pozwalające 
wydobyć walory architektoniczne obiektu.
Należy zwaloryzować istniejące ogrodzenia 
pod względem stanu technicznego i estetycznego; 
dopuszcza się zachowanie fragmentów ogrodzenia 
pod warunkiem jego renowacji, a także rozebra-
nie fragmentów. Projektowane ogrodzenie trzeba 
wykonać zgodnie z koncepcją zagospodarowania 
terenu, dbając o wysoką jakość estetyczną wyko-
nania. Należy przewidzieć wyburzenia i demontaż 

obiektów zbędnych lub znajdujących się w złym 
stanie technicznym, zwłaszcza kolidujących z pro-
jektowanym zagospodarowaniem terenu.

Projektowany budynek
Kształtowanie formy i elewacji budynku przebiega-
ło w sposób korespondujący z otoczeniem, z dba-
łością o atrakcyjność formy architektonicznej i jej 
rozpoznawalność pod kątem projektowanej funk-
cji usługowej. Obiekt zaprojektowano jako zwar-
tą trzykondygnacyjną bryłę na planie wieloboku, 
o wielospadowym dachu i symetrycznym ukła-
dzie głównych połaci dachowych. Kąt nachylenia 
dachu (37 stopni), określony w m.p.z.p., oraz wa-
chlarzowe ułożenie połaci dachowych pozwoliły 
uzyskać jak największą wysokość użytkową trze-
ciej kondygnacji, co za tym idzie: powierzchni użyt-
kowej, jednocześnie stanowiąc charakterystyczną 
formę architektoniczną, pożądaną w obiekcie typu 
muzeum, które powinno być miejscem rozpozna-
walnym na mapie regionu.
Główne wejście do budynku znajduje się w elewa-
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cji frontowej na parterze, w podcieniu poprzedzo-
nym przedpolem o charakterze reprezentacyjno-
rekreacyjnym.
Po analizie warunków gruntowych oraz ukształto-
wania terenu zapewniono możliwie jak największą 
powierzchnię użytkową na trzech kondygnacjach 

nadziemnych, ze wskazaniem na przewagę po-
wierzchni ekspozycyjnej, zapewniając częściową 
prezentację eksponatów z zewnątrz dzięki prze-
szkleniu fragmentów elewacji części wystawien-
niczej.

Funkcje budynku

W obiekcie przewidywane są następujące funkcje: 
muzealna, ekspozycyjna, edukacyjna, administra-
cyjna, rekreacyjna i turystyczna. Charakter i pro-
gram poszczególnych funkcji są zgodne z zalece-
niami Raportu nt. MMP w Alwerni, opracowanego 
przez Małopolski Instytut Kultury.
Muzeum Pożarnictwa w Alwerni będzie realizować 
wszystkie zadania określone dla placówek tego 
typu w ustawie o muzeach. Nowy obiekt pozwoli 
na ekspozycję, opracowanie i konserwację części 
zbiorów zgromadzonych przez muzeum od roku 
1953. Będzie prowadzić działalność edukacyjną, 
popularyzatorską i wydawniczą.
Na trzech kondygnacjach nadziemnych będą 
znajdować się przestronne sale ekspozycyjne, 
połączone pustą przestrzenią międzykondygna-

cyjną umożliwiającą odbiór eksponatów z różnej 
perspektywy. Wraz z funkcją ekspozycyjną istotne 
jest opracowywanie i dokumentowanie zbiorów 
oraz opieka konserwatorska nad nimi. W projek-
towanym obiekcie będzie możliwe konserwowa-
nie średnio- oraz małogabarytowych eksponatów 
w przewidzianym do tego celu zapleczu magazy-
nowo-technicznym. Eksponaty wielkogabarytowe 
będą wymagały konserwacji w miejscu ekspozy-
cji lub w innym przeznaczonym do tego obiekcie 
poza terenem inwestycji.
Muzeum Pożarnictwa w Alwerni będzie miejscem 
prezentacji obiektów muzealnych we współcze-
sny, różnorodny i atrakcyjny sposób. Ze wzglę-
du na ograniczoną powierzchnię zabudowy, a co 
za tym idzie: ekspozycji, przestrzenie wystawien-
nicze mają za zadanie w możliwie jak najbardziej 
atrakcyjny sposób zainteresować odwiedzających 

Budynek muzeum zaprojektowano w sposób umożliwiający korzystanie z pełnej oferty kulturalnej, edukacyj-
nej i rekreacyjnej przez osoby z niepełnosprawnościami na wszystkich kondygnacjach obiektu.

Parametry techniczne (powierzchnie, wymiary)

Powierzchnia zabudowy 1030,9 m²

Powierzchnia edukacyjnego placu zabaw 147,55 m²

Powierzchnia amfiteatru 183,9 m

Powierzchnia przestrzeni rekreacyjnej pensjonatu 59,3 m²

Powierzchnia biologicznie czynna (trawników) 1252,0 m²

Powierzchnia całkowita 3 029,09 m²

Powierzchnia użytkowa

Kubatura netto

Wysokość budynku do kalenicy

Geometria dachu

Kąt nachylenia połaci dachów

2 342,97 m²

11 718 m3

12 m

wielospadowy, o symetrycznym układzie połaci dachowych

37 stopni

Powierzchnia utwardzeń:
dróg
parkingów
chodników

1503,8 m²
710,7 m² + rozbudowa 95,9 m²
243,0 m²
442,9 m²

Parametry budynku
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funkcjonowaniem pożarnictwa. Prezentacja zgro-
madzonych eksponatów, będących świadkami tra-
dycji Straży Pożarnej, ma na celu uświadomienie 
rangi tego zawodu w codziennym życiu społecz-
ności oraz jego długoletniej historii. Odwiedzający 
będą mogli prześledzić rozwój sprzętu używanego 
w akcjach ratowniczych, od najbardziej tradycyj-
nych po zaawansowane technicznie. Obok prze-
strzeni ekspozycyjnych w muzeum będą znajdo-
wać się sale edukacyjne, w których wiedza będzie 
przekazywana w formie prezentacji, wykładów 
i warsztatów.

Główny program funkcjonalny obiektu, tj. ekspo-
zycję i edukację, uzupełniają pomieszczenia zwią-
zane z obsługą odwiedzających (takie jak szatnia, 
sklep, kawiarnia, pomieszczenia sanitarne), admi-
nistracją (pomieszczenia biurowe) oraz obsługą 
obiektu (pomieszczenia pracowników obsługi bu-

dynku oraz zaplecze gospodarcze i techniczne).
Muzeum będzie też miejscem zapewniającym 
możliwość aktywnego spędzania czasu wolne-
go, rozrywki podczas zdobywania wiedzy, a także 
punktem włączonym w mapę regionalnych atrak-
cji turystycznych.

Działalność placówki będzie realizowana w nastę-
pujących strefach funkcjonalnych:

> strefa wystawiennicza ekspozycji muzealnych, 
o powierzchni około 1562,06 m2 netto, która 
obejmie ekspozycje stałe i czasowe zlokalizo-

wane na parterze, pierwszym i drugim piętrze;
> strefa funkcji edukacyjno-multimedialnych, 
o powierzchni około 155,28 m2 netto, położona 
na pierwszym piętrze;
> strefa funkcji usługowej o powierzchni 68,95 
m2 netto, obejmująca kasę i szatnię ulokowa-
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ne na parterze oraz kawiarnię umieszczoną 
na pierwszym piętrze;
> strefa administracyjna o powierzchni około 
79,41 m2 netto, usytuowana na drugim piętrze, 
obejmująca pomieszczenia biurowe dyrekcji, 
sekretariatu, edukatorów, kustoszy oraz konser-
watorów;
> strefa gospodarczo-techniczna o powierzchni 
około 173,48 m2 netto, obejmująca pomiesz-
czenia na parterze oraz pierwszym i drugim 
piętrze; są to pomieszczenia związane z obsłu-
gą techniczną ekspozycji, archiwa, magazyny, 
serwerownia, zaplecze socjalno-sanitarne dla 

pracowników oraz pomieszczenia techniczne 
związane z instalacjami, w które wyposażony 
będzie budynek;
> strefa sanitarna o powierzchni 83,53 m2 netto, 
obejmująca toalety dla zwiedzających;
> strefa komunikacji o powierzchni 179,92 m2 
netto, obejmująca hol wejściowy, ciągi piesze 
i klatki schodowe.

Ruch zwiedzających, pracowników i eksponatów 

Zwiedzający to osoby indywidualne oraz grupy kil-
ku- bądź kilkunastoosobowe, a w przypadku grup 
szkolnych – maksymalnie 30-osobowe.
Od strony południowej w strefie wejściowej przed 
budynkiem na elewacji frontowej znajdzie się miej-
sce pamięci poświęcone założycielowi muzeum, 
Zbigniewowi Gęsikowskiemu. Wewnątrz budyn-
ku, przy wejściu głównym umieszczone zostanie 
pomieszczenie ekspozycyjne, wydzielone ściana-
mi z dużymi oknami zapewniającymi widoczność 
prezentowanego obiektu zarówno z zewnątrz, jak 

i od strony holu wej-
ściowego. Jest to 
miejsce szczególnej 
ekspozycji, wypo-
sażone w platformę 
obrotową i przezna-
czone do ekspozycji 
jednego z najstar-
szych samochodów 
gaśniczych w Polsce 
– mercedesa z roku 
1926, którego kon-
serwacja została wy-
różniona w roku 1999 
ogólnopolską nagro-
dą Sybilla, przyznaną 
przez MKiDN. 

Ruch zwiedzających 
będzie odbywać się 
w następujący spo-
sób:

> Zwiedzający dotrą 
do budynku bez-
pośrednio z ulicy 
Krzysztofa Koryciń-
skiego. Miejsce zbiór-
ki stanowi przedpole 
budynku wraz z pod-
cieniem. 
> Następnie zwie-
dzający wejdą do bu-
dynku przez główne 
(frontowe) wejście.
> Wejście prowadzi 

do holu wejściowego, w którym zlokalizowana 
jest kasa wraz ze sklepem obsługiwana przez 
osobę sprzedającą bilety i udzielającą infor-
macji o funkcjach i programie Muzeum Pożar-
nictwa oraz innych wydarzeniach związanych 
z funkcjonowaniem muzeum. W przestrzeni 
kasowej znajdzie się sklepik z wydawnictwami 
muzealnymi oraz pamiątkami, a w przestrzeni 
recepcyjno-informacyjno-kasowej (hol wejścio-
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wy) – ogólnodostępna samoobsługowa szatnia, 
wyposażona w zamykane szafki depozytowe.
> Po opuszczeniu przestrzeni recepcyjno-infor-
macyjno-kasowej turyści rozpoczną zwiedzanie 
wystawy, przygotowanej do samodzielnego 
zwiedzania (odwiedzający indywidualni) oraz 
zwiedzania z przewodnikiem (grupy zorganizo-
wane). W przypadku grup zorganizowanych po-
wyżej 30 osób zostaną one podzielone na dwie 
grupy (A oraz B). 
> Grupa A klatką schodową, położoną w pobliżu 
holu wejściowego, uda się na pierwsze piętro, 
gdzie rozpocznie zwiedzanie od wizyty w sali 
dydaktycznej „Ognik” i weźmie udział w wykła-
dzie trwającym około 40 minut. Grupa B uda się 
klatką schodową na drugie piętro, gdzie zwiedzi 
ekspozycję czasową, następnie stałą.
> Po zakończeniu wykładu w sali dydaktycz-
nej „Ognik” grupa A uda się klatką schodową 
na drugie piętro, gdzie rozpocznie trasę opi-
saną dla grupy B. Grupa B, kierując się wzdłuż 
pochylni, dotrze w przestrzeń między kondy-
gnacjami, w której znajduje się niewielki amfi-
teatr zwieńczony u góry punktem widokowym, 
z którego rozciąga się widok na zielony dach 
lasu stanowiącego część Rudniańskiego Parku 
Krajobrazowego (dostęp dla osób z niepełno-
sprawnościami za pomocą platformy schodo-
wej). Grupa zasiadająca w amfiteatrze wysłucha 
krótkiego wykładu dotyczącego zapobiegania 
pożarom lasów.
> Grupa B będzie kontynuować podróż pochyl-
nią, okrążając znajdujący się na parterze wóz 
strażacki, widoczny z góry. Docierając pochylnią 
na pierwsze piętro, grupa będzie kontynuować 
zwiedzanie ekspozycji stałej. Przewidywany 
czas zwiedzania na drugim i pierwszym piętrze 
to około 40 minut.
> Po zakończeniu zwiedzania ekspozycji grupa 
B uda się do zwolnionej już sali dydaktycznej 
„Ognik” na wykład trwający około 40 minut.
> Po zakończeniu zwiedzania przez grupę A oraz 
po wysłuchaniu wykładu przez grupę B obie 
grupy spotkają się w kawiarni na przerwę.
> Po zakończonym odpoczynku i posiłku obie 
grupy udadzą się klatką schodową na parter i do 
pomieszczenia ekspozycji, gdzie obejrzą kolek-
cję pojazdów straży pożarnej. Na zakończenie 
zwiedzający będą mogli z bliska obejrzeć wóz, 
który wcześniej – podczas spaceru pochylnią 
pomiędzy drugim i pierwszym piętrem – widzia-
ny był przez nich z góry.
> Po zakończeniu zwiedzania wystawy na par-
terze zwiedzający udadzą się do holu wejścio-
wego, aby odebrać z szatni depozyt i skorzystać 
z oferty sklepu z pamiątkami.
> Na każdej kondygnacji przewidziano ogólno-
dostępne toalety z wejściami z dróg komunika-

cji ogólnej oraz toalety przystosowane dla osób 
z niepełnosprawnościami połączone z pokojem 
dla matki z dzieckiem.
> W przypadku grup poniżej 30 osób sposób 
zwiedzania będzie przebiegał tak jak dla gru-
py B.
> W przypadku osób indywidualnych kolejność 
zwiedzania będzie realizowana jak dla grupy 
B. Wykład w sali dydaktycznej „Ognik” będzie 
dostępny o określonych godzinach wpisanych 
w harmonogram pracy muzeum.
> Na drugim piętrze zostanie zlokalizowana sala 
ekspozycyjna wystaw czasowych z możliwością 
wstępu jedynie na tę część ekspozycji za okaza-
niem oddzielnego biletu.
> Na pierwszym piętrze zostaną usytuowane 
dwie sale wielofunkcyjne (multimedialne, edu-
kacyjne), przeznaczone również do organizacji 
wydarzeń kulturalnych lub konferencji, z możli-
wością bezpośredniego dostępu do kawiarni.
> Na pierwszym piętrze znajdzie się ogólnodo-
stępna biblioteka wraz z czytelnią.
> Budynek zostanie wyposażony w windę przy-
stosowaną dla osób z niepełnosprawnościami. 
Wszystkie pomieszczenia dostępne dla zwie-
dzających również będą przystosowane dla 
osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
> Otoczenie budynku, po przeprowadzeniu 
zmian w zagospodarowaniu terenu, będzie 
stanowiło dodatkową gościnną przestrzeń dla 
zwiedzających z edukacyjnym placem zabaw, 
amfiteatrem położonym na skarpie (będącym 
przestrzenią dla plenerowych wydarzeń kul-
turalnych) oraz wytyczoną poniżej skarpy te-
renową ścieżką edukacyjną (torem przeszkód). 
Odwiedzający będą mogli korzystać z terenu 
rekreacyjnego znajdującego się za budynkiem 
przez cały dzień (do zmroku).

Założenia dla ruchu pracowników oraz ekspona-
tów i zasobów

Zespół pracowników muzeum będzie liczył oko-
ło 12–13 osób i składał się z dyrekcji, sekretariatu, 
kustoszy, edukatorów, konserwatorów, obsługi bi-
blioteki, obsługi kawiarni, obsługi kasy/sklepu, ob-
sługi szatni/ochrony.
Wejście pracowników do budynku muzeum znaj-
dzie się w elewacji północno-wschodniej w po-
bliżu klatki schodowej A. Następnie pracownicy 
ciągami komunikacyjnymi oraz klatką schodową 
A lub windą udadzą się do pomieszczeń, w których 
znajdują się ich stanowiska pracy. Dla ułatwienia 
wewnętrznej komunikacji pomiędzy kondygnacja-
mi ekspozycji pracownicy mogą przemieszczać się 
również klatką schodową B w północno-wschod-
niej elewacji budynku. Pomieszczenia socjalne dla 
pracowników znajdują się na parterze i drugim pię-
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(obiekt zakwalifikowano jako niski),
> odległość projektowanego budynku od obiek-
tów sąsiadujących,
> przewidywaną liczbę osób na każdej kondy-
gnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
> odpowiednią liczbę wyjść ewakuacyjnych 
z pomieszczeń,
> ocenę zagrożenia wybuchem,
> klasę odporności pożarowej budynku,
> podział budynku na strefy pożarowe,
> długość dojść i przejść ewakuacyjnych,
> zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego i we-
wnętrznego gaszenia pożarów,
> zaopatrzenie w dostęp do drogi pożarowej.

Założenia konstrukcyjne i instalacyjne 
Konstrukcja budynku projektowana jest jako żel-
betowa (układ słupowo-płytowy), a konstrukcja 
dachu jako kratownice stalowe oparte na stropie 
o odpowiedniej klasie odporności ogniowej.
Projektowane zagospodarowanie terenu oraz bu-
dynek należy wyposażyć w niezbędne instalacje 
zewnętrzne i wewnętrzne, w tym instalacje wod.-
kan. i c.o., klimatyzację, instalację elektryczną i te-
letechniczną, monitoring oraz alarm antywłama-
niowy.

Podsumowanie
Koncepcja funkcjonalno-użytkowa Mało-

polskiego Muzeum Pożarnictwa w Alwerni 

została opracowana w sposób uwzględnia-

jący rozpoznane uwarunkowania i zagadnie-

nia wynikające z obowiązujących przepisów 

techniczno-budowlanych. Zaprojektowa-

ny budynek jest obiektem współczesnym, 

posiadającym atrakcyjne przestrzenie dla 

funkcji ekspozycyjnych i edukacyjnych, 

wyposażonym w niezbędne zaplecze oraz 

infrastrukturę techniczną. Odpowiedni stan-

dard i atrakcyjna oferta zapewnią muzeum 

działanie na wysokim poziomie i wprowa-

dzą je na mapę atrakcji turystycznych Ma-

łopolski.

trze budynku.
Muzeum będzie przyjmować i eksponować obiek-
ty wielko-, średnio- i małogabarytowe. Wprowa-
dzenie eksponatów będzie się odbywać w nastę-
pujący sposób:

> eksponaty wielkogabarytowe (przekraczające 
jeden z wymiarów dł. x szer. x wys.: 8 m x 3 m x 
2,5 m), tj. samochody i wozy pożarnicze, wprowa-
dzane będą do pomieszczenia ekspozycji stałej 
bezpośrednio z zewnątrz, poprzez bramy znaj-
dujące się w elewacji południowo-zachodniej; 
konserwacja i prace związane z utrzymaniem 
tych eksponatów będą odbywać się na miejscu 
poza godzinami pracy muzeum lub w specjali-
stycznym zakładzie poza terenem muzeum;
> eksponaty średniogabarytowe (przekraczają-
ce jeden z wymiarów dł. x szer. x wys.: 1,5 m x 
1 m x 0,8 m) i małogabarytowe (przekraczające 
jeden z wymiarów dł. x szer. x wys.: 0,5 m x 0,5 
m x 0,5 m), tj. motopompy, pompy ręczne oraz 
inne rodzaje historycznego sprzętu gaśniczego, 
wprowadzane będą z zewnątrz na dwa sposoby: 
poprzez bramę zewnętrzną do pomieszczenia 
ekspozycyjnego na parterze i dalej na ekspozy-
cję znajdującą się na pierwszym i drugim piętrze 
za pomocą elektrycznego wciągnika linowego 
lub poprzez drzwi usytuowane w elewacji po-
łudniowo-zachodniej windą na drugie piętro do 
magazynu sąsiadującego z pomieszczeniem 
konserwatorów i dalej do pomieszczenia eks-
pozycji czasowej i stałej.

Na każdej kondygnacji przewidziano ogólno-
dostępne toalety z wejściami z dróg komunika-
cji ogólnej.
Kawiarnia będzie się składać z sali konsumpcyjnej 
dostępnej z komunikacji ogólnej oraz z zaplecza, 
zmywalni, pomieszczenia socjalnego, magazynu 
opakowań i korytarza. W budynku zapewniono za-
plecze socjalne i sanitarne dla:

> pracowników kasy i ochrony – na parterze bu-
dynku w pobliżu kasy;
> pracowników administracyjnych – na drugim 
piętrze w pobliżu zespołu pomieszczeń biuro-
wych;
> pracowników kawiarni – na pierwszym pię-
trze.

Pomieszczenie porządkowe do przechowywania 
sprzętu stosowanego do utrzymania czystości 
usytuowano na drugim piętrze.
Budynek zaprojektowano zgodnie z wymaganiami 
dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej i wynika-
jącymi z nich parametrami, uwzględniając m.in.:

> wysokość dachu budynku w kalenicy: 12 m 
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Moderný priestor pre tradíciu. Funkčno-úžitková koncepcia Malopoľského hasičského múzea 
v meste Alwernia – nová pobočka múzea Povisliansky etnografický park v dedine Wygiełzów 
a zámok Lipowiec

Vízia a misia
Funkčno-úžitková koncepcia Malopoľského hasi-
čského múzea (MHM) v meste Alwernia vznikla ako 
odpoveď na potreby existujúceho objektu múzea, 
ktorého štandard nespĺňa základné požiadavky, 
ktoré musia v súčasnosti spĺňať kultúrne inštitúcie 
a ktoré uchováva bohaté a cenné muzeálne zbier-
ky. Cieľom projektu je vytvoriť nový objekt, ktorý 
bude slúžiť na exponovanie zbierok MHM a na ob-
sluhu muzeálnych funkcií. Vzhľadom na ochranu 
exponátov, ktoré sú rozhodujúce pri rozširovaní 
poznatkov o kultúre, realizácia nového múzea pre 
takú bohatú kolekciu je prioritou najvyššej dôleži-
tosti.

Dejiny múzea a aktuálny stav
Múzeum v súčasnosti funguje ako súkromná inšti-
túcia, ktorej zriaďovateľom je združenie Dobrovo-
ľný hasičský zbor v meste Alwernia, ktoré vzniklo 
v roku 2002. Avšak história múzea siaha až do roku 
1953 a je späté s činnosťou Zbigniewa Gęsikow-
ského, na pamiatku ktorého je múzeum aj pome-
nované. Múzeum funguje predovšetkým vďaka 
aktivite členov DHZ a v súčasnosti nikoho priamo 
nezamestnáva. Dnes sú zbierky múzea umiestnené 
pod oceľovým prístreškom, ktorý nespĺňa základ-
né požiadavky kladené na expozície a fungovanie 
muzeálnych objektov. Časť zbierok sa nachádza 
v niekoľkých miestnostiach v budove DHZ, ktorá sa 
nachádza v blízkosti. V múzeu sa nachádzajú ve-
ľkorozmerné objekty, okrem iného hasičské vozidlá 
a vozy z rokov 1920 – 1970, ako aj predmety stred-
ných a malých rozmerov, medzi ktoré môžeme za-
radiť motorové čerpadlá, ručné čerpadlá, ako aj iné 
menšie hasičské vybavenie. 

Projektovaný objekty
Projektované sídlo má spĺňať štandard príslušný 
pre muzeálne objekty, bude prijatý nový scenár 
prevádzkovania a program múzea, ktoré budú 
spĺňať požiadavky „Rámcovej koncepcie činnosti 
inštitúcie v novej forme. Správa z analytických a se-
minárnych prác pre Malopoľské hasičské múzeum 
v meste Alwernia 2023“, ktorú pripravil Malopoľský 
inštitút kultúry v Krakove. Okrem toho sa v budove 

MHM budú nachádzať priestory určené na expono-
vanie zbierok a na rôzne formy vzdelávania, ako aj 
priestory s integračnou funkciou pre návštevníkov 
(expozičné priestory, prednáškové miestnosti, kni-
žnica, kaviareň). Priestory na obsluhu návštevníkov 
bude dopĺňať administratívno-technické zázemie 
umožňujúce efektívny manažment a správu objek-
tu. Rozsah prác zahŕňa aj usporiadanie a zariadenie 
okolitého terénu, vytýčenie nových peších a jazd-
ných trás, poriadkové práce, ako aj usporiadanie 
a založenie zelene.
Realizácia projektu má výrazne ovplyvniť rozšírenie 
dostupnosti kultúrnej ponuky na lokálnej úrovni, 
obohacujúc miestne kultúrne podmienky moder-
ným objektom. Zohľadňujúc neveľké množstvo 
objektov s podobnou ponukou v celom Poľsku, in-
vestícia bude mať nadregionálny dosah.

Strategické predpoklady
Hasičské múzeum bude turistickou atrakciou za-
meranou na sympatizantov a osoby, ktoré majú 
záujem o poznávanie histórie hasičstva na tomto 
území. Úlohou múzea, ako miesta hasičského éto-
su a centra miestneho dedičstva, bude priťahovať 
čo najširšiu skupinu príjemcov, vrátane skupín zo 
základných a materských škôl, turistov, seniorov, 
členov domácich aj zahraničných uniformovaných 
formácií, domácich príjemcov (vrátane obyvateľov 
mesta a obce Alwernia), ako aj nadšencov a exper-
tov (vrátane rekonštrukčných subjektov a osôb, 
ktoré sa zaujímajú o dejiny hasičskej techniky). 
Múzeum má byť zároveň centrom šírenia vzde-
lania, ako aj miestom prezentovania jedinečných 
pamiatok hasičskej techniky, priestorom priazni-
vým pre deti a dospelých, má poskytovať širokú 
vzdelávaciu ponuku a tiež umožňovať reálny kon-
takt s hasičským prostredím a exponátmi; okrem 
toho má umožňovať vymieňanie skúseností, ako aj 
organizovať kultúrne a spoločenské podujatia, čo 
pomôže prehlbovať integráciu hasičského prostre-
dia a rôznych uniformovaných zložiek.
Projektovaná investícia sa nachádza v oblasti ar-
chitektonicko-priestorového komplexu mesta 
Alwernia (zápis v registri pamiatok: A-454), ako aj 
v zóne Rudnianskej chránenej krajinnej oblasti, čo 
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dosvedčuje vysokú hodnotu a historicko-architek-
tonický a prírodno-krajinný potenciál tohto regiónu. 
V blízkosti múzea sa nachádzajú prvky dávneho 
vidieckeho priestorového usporiadania Alwernie, 
spolu s námestím, ako aj kláštorný komplex franti-
škánov-bernardínov (objekt postavený v roku 1616, 
zapísaný v registri pamiatok pod číslom A-327) 
spolu s okolím kláštora (zápis číslo A-664). Vzhľa-
dom na hodnoty najbližšieho okolia múzea a bo-
hatý prírodno-kultúrny program regiónu, múzeum 
môže predstavovať zaujímavú cieľovú destináciu 
pre návštevníkov. 

Inštitúcia bude mať podstatnú úlohu v regióne ako 
centrum činnosti obyvateľov a spoločenských ak-
tivít a tiež ako vzdelávacie a oddychové centrum. 
Stane sa potenciálnym faktorom, ktorý môže po-
zitívne ovplyvniť revitalizáciu a zvýšiť ekonomickú 
atraktívnosť na lokálnej úrovni. Expozícia múzea 
bude venovaná tematike spätej s históriou mesta 
Alwernia, so životopisom patróna DHZ v Alwerni 
– Zbigniewa Gęsikowského, ako aj s misiou hasi-
čstva, a samozrejme s tematikou súvisiacou s pro-
tipožiarnou ochranou a hasičským vybavením.

Východiskové podmienky umiestnenia investície
Proces projektovania sa začal dôkladnou analýzou 
východiskových podmienok lokality investície. Bolo 
potrebné zohľadniť obmedzenia súvisiace s polo-
hou, urbanisticko-architektonickými podmienkami, 
vrátane s tým súvisiacim zachovaním územného 
usporiadania, zápisov a požiadaviek miestneho 
územného plánu, pamiatkovej ochrany, polohy 
v zóne Rudnianskej chránenej krajinnej oblasti, su-
sedstvo existujúcich budov, pôdnych podmienok 
a tvaru terénu, existujúcej technickej a cestnej in-

fraštruktúry, predpisov protipožiarnej ochrany, ako 
aj platné technicko-stavebné predpisy. 
Plocha určená na investíciu sa nachádza na adre-
se: ul. Krzysztofa Korycińskiego 10, v meste Alwer-
nia (obec Alwernia, okres Chrzanów, Malopoľské 
vojvodstvo). Projektové práce súvisiace s využitím 
terénu a tvarom objektu boli vykonávané spôso-
bom zaručujúcim zosúladenie a zvýraznenie prie-
storovej kompozície, nenarušujúc súčasné hodno-
ty tejto zóny a celej oblasti. Podstatnou bola snaha 
previazať objekt kompozične a vizuálne s prvkami 
prostredia, a to nasledovne:

> volením náležitého rozsahu zástavby, rešpek-
tujúc existujúcu zástavbu bez narušenia vizuál-
neho a priestorového previazania terénu;
> podiel zastavaného priestoru nenarušujúci 
správne proporcie pre predmetnú lokalitu;
> získanie priestorových riešení s obzvlášť vyso-
kými estetickými hodnotami;
> navrhnutie zelene ako prvku priestorového 
usporiadania a využitia;
> dôkladné usporiadanie a zariadenie terénu, 
vrátane malej architektúry;
> zaručenie náležitých sanitárnych podmienok.

Projektovaná investícia sa nachádza na území, 
ktoré je zahrnuté do územného plánu mesta Al-
wernia, ako aj dedín Grojec, Kwaczała, Nieporaz, 
Poręba Żegoty a Regulice, prijatým uznesením č. 
XIII/106/2015 zastupiteľstvom mesta Alwernia zo 
16. novembra 2015 (ďalej len ÚP). Leží na pozem-
koch označených na pláne ako 38U – komerčné 
pozemky. Preto musí spĺňať ukazovatele a para-
metre uvedené v ÚP, ktoré podstatne ovplyvňujú 
formu investície, okrem iného:

Ukazovateľ územného plánu

Limitujúca stavebná čiara zástavby od 6 do 8 m od oddeľujúcej línie cesty

Minimálny podiel biologicky činnej plochy 30% 

Maximálna výška zástavby 12 m

Geometria striech
sedlová alebo valbová, so symetrickým usporiadaním hla-
vných plôch strechy

Rozmery zástavby pôdorys s krajnými rozmermi do 90 m

Intenzita zástavby od 0,1 do 1,25

Sklon strešných plôch 37 – 45 stupňov

Strešná krytina objektov
keramická škridla prirodzenej tehlovej farby (svetločerve-
ná, matná).

Maximálna plocha zástavby v porovnaní s plocha 
stavebného pozemku

50%

Veľkosť



74

Podmienky súvisiace s pamiatkovou ochranou 
architektonicko-priestorového usporiadania me-
sta Alwernia

Časť terénu investície sa nachádza v priamej (úzkej) 
a nepriamej (krajinnej) zóne pamiatkovej ochrany 
architektonicko-priestorového komplexu mesta 
Alwernia – oblasť zapísaná v registri pamiatok. 
Funkčno-úžitková koncepcia zohľadňuje pokyny 
pamiatkového úradu nasledovne:

> veľkosť a tvar objektu musí byť navrhnutý 
spôsobom predstavujúcim prechodnú formu 
medzi kompaktnou historickou zástavbou oko-
lo námestia na východnej strane, so sedlovými 
a valbovými strechami pokrytými tradičnou teh-
lovočervenou keramickou škridlou a roztrúse-
nou modernistickou zástavbou penziónu a sídla 
Dobrovoľného hasičského zboru na západ-
nej strane;
> návrh budovy v línii existujúceho priečelia 
zástavby okolo námestia ako prvku rešpektu-
júceho kontinuitu námestia v Alwernii a súčasne 
jeho zakončenie na severozápadnej strane;
> nadviazanie fasádou projektovanej budovy 
na historické riešenie čelných priečelí s arkáda-
mi, ktoré budú využívané aj ako miesto chráne-
né pred poveternostnými podmienkami pre 
skupiny návštevníkov múzea;
> použitie strešnej krytiny na streche budovy 
z tehlovočervených keramických škridiel;
> farebná nadväznosť fasády projektovaného 
objektu na tradičné farby fasád budov v histo-
rickom centre mesta použitím fasádneho ob-
kladu s približne rovnakou farbou ako farby 
použité na okolitých objektoch, ako aj použitím 
fragmentov dreveného obkladu na fasáde, s od-
kazom na drevené detaily tradičnej architektúry 
v historickom centre mesta;
> návrh rozsahu a tvaru riešeného objektu takým 
spôsobom, ktorý minimalizuje výrub stromov

Pamiatkovo chránený je architektonicko-priesto-
rový súbor mesta Alwernia: kláštorný komplex, vi-
diecke územné usporiadanie, v blízkosti ktorého sa 
nachádza projektovaná budova múzea (číslo zápi-
su v registri nehnuteľných pamiatok: A-454).

Podmienky súvisiace s polohou investície v Rud-
nianskej chránenej krajinnej oblasti

Miesto investície sa nachádza v Rudnianskej 
chránenej krajinnej oblasti, v ktorej platí uznese-
nie č. XLI/631/17 snemu Malopoľského vojvodstva 
z 25. septembra 2017 o ustanovení plánu ochrany 
Rudnianskej chránenej krajinnej oblasti, zohľadňu-
júc rozsah plánov ochranných úloh, ktoré platia pre 
oblasť Natura 2000 Rudno PLH120058 a Rudniań-

skie modraszki – Kajasówka PLH120077. Funkčno-
úžitková koncepcia bola navrhnutá v súlade s usta-
noveniami predmetného uznesenia.

Východiskové podmienky súvisiace s polohou in-
vestície voči susedným budovám

Navrhovaný objekt susedí s penziónom pre se-
niorov, ako aj s obytnou budovou a hospodárskou 
budovou, ktoré sa nachádzajú na susednom po-
zemku. Predmetné súvislosti sú v projekte zohľad-
nené.
Navrhovaný objekt susedí s penziónom pre se-
niorov, ako aj s obytnou budovou a hospodárskou 
budovou, ktoré sa nachádzajú na susednom po-
zemku. Predmetné súvislosti sú v projekte zohľad-
nené.
Existujúca príjazdová cesto do Hasičského múzea 
v Alwernii sa nachádza na južnej strane, z ulice 
Krzysztofa Korycińskiego. V súčasnosti neexi-
stuje prístup k pozemku, na ktorom sa nachádza 
objekt MHM, návrh riešenia je sťažený vzhľadom 
na chýbajúcu technickú a cestnú infraštruktúru.
Súčasná konfigurácia terénu a ani samotná bu-
dova múzea neposkytujú možnosť bezbariéro-
vého prístupu.

Funkčno-úžitkové vlastnosti projektovaného 
usporiadania a spôsobu využívania pozemku 
a budovy múzea

Závery analýzy východiskových podmienok pred-
metného miesta stavby umožnili stanoviť jeho 
investičné možnosti, vrátane prípustnej plochy 
zástavby, umiestnenia, vonkajšieho obrysu bu-
dovy a jeho formy, úžitkovej plochy, výšky a po-
čtu podlaží, rozmiestnenia peších a jazdných trás 
a parkovacích miest. Ďalšou fázou projektových 
prác bolo overenie investičných možností ohľad-
ne predpokladov týkajúcich sa funkčno-úžitkovej 
koncepcie múzea. Bolo potrebné stanoviť funkčné 
zóny na využívanom teréne, zaručujúce realizáciu 
plného vzdelávacieho a kultúrno-rekreačného 
programu múzea, ako aj príprava komunikačno-
technických zón určených na jeho efektívne vy-
užívanie. Boli stanovené miesta a proporcie plôch 
jednotlivých funkčných zón v budove, zohľadňujúc 
predovšetkým expozičné a vzdelávacie zóny a tiež 
zohľadňujúce ostatné funkčné zóny doplňujúce 
program múzea. 

Plánovaná investícia zahŕňa stavbu nového objektu 
múzea spolu so sprievodnou technickou a cestnou 
infraštruktúrou, prvkami malej architektúry, chod-
níkmi a oplotením. Predpokladom pri projektovaní 
spôsobu využívania terénu bolo vytvoriť zaujímavý 
a atraktívny priestor pre muzeálnu funkciu, s pozi-
tívnym vplyvom na rozvoj obce a regiónu a s opti-
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> zóny jazdnej komunikácie, umožňujúcej pre-
jazdy vozidiel, prepravovanie exponátov, ako aj 
technickú obsluhu budovy;
> zóny parkovania, ktorá je umiestnená takým 
spôsobom, aby nekolidovala s nadradenými 
funkciami múzea.

Komunikačné zóny sú umiestnené tak, aby bola 
zaručená súvislosť a prehľadnosť peších a jazd-
ných trás.

Hlavný vchod do budovy s neveľkom vstupnou zó-

nou so spevneným povrchom, sa nachádza na ju-
žnej strane, s prístupom z ulice Krzysztofa Koryciń-
skiego. Umiestnený je pod arkádami budovy, ktoré 
vytvárajú priestor chránený pred poveternostnými 
podmienkami, umožňujúc zhromažďovanie skupín 
návštevníkov pred vchodom do budovy. Vchod pre 
zamestnancov a personál kaviarne sa nachádza 
na severovýchodnej strane budovy. Okrem toho 
sa tam nachádza východ zo schodiska. Expo-
náty budú prinášané cez vchod na juhozápadnej 
strane, v ktorej sú umiestnené štyri brány určené 
na presun exponátov pre expozíciu. Dodatočne 
na severozápadnej a severovýchodnej strane sa 
nachádzajú núdzové východy. Všetky vchody do 
budovy sú prepojené chodníkmi s existujúcimi ko-
munikáciami.

Komunikačná obsluha plánovanej investície je 
naplánovaná cez verejný zjazd z pozemku cesty, 
plánuje sa jeho prestavba a cez projektovaný ve-
rejný zjazd, ako aj cez projektovanú schému inter-
ných peších a jazdných trás a peších chodníkov.

málnym využitím dostupného terénu. 
Budova je umiestnená pozdĺž východnej hrani-
ce pozemku investície, kratšou fasádou rovno-
bežne so štátnou cestou, ktorá prebieha pozdĺž 
južnej hranice pozemku. Pôdorys a obrys budovy 
sú vytvorené spôsobom, ktorý zaručuje získanie 
najväčšej plochy zástavby múzea, zohľadňujúc 
existujúce podmienky. Okolo budovy je navrhnutý 
systém peších a jazdných trás, spojených so vstup-
mi do budovy.

Funkčné zóny využívaného terénu

Efektívne fungovanie objektu s využitím okolitého 
terénu, spĺňajúce potreby všetkých nevyhnut-
ných funkcií, bolo zrealizované vytýčením fun-
kčných zón:

> zóny zástavby projektovaného objektu, s maxi-
málnou plochou zástavby, ktorá vyplýva z pod-
mienok daného terénu;
> reprezentatívno-rekreačnej zóny, zvýrazňu-
júcej čitateľnosť a náležitú expozíciu vstupnej 
zóny, spolu so zónou pred vchodom do budovy, 
miestom zhromažďovania skupín návštevníkov;
> rekreačno-vzdelávacej zóny, ktorá zahŕňa: ihri-
sko, amfiteáter, náučný chodník a záhradu pen-
ziónu (s bezbariérovým prístupom), ktoré majú 
obohatiť ponuku múzea kurzami a podujatiami 
s plenérovo-terénnym charakterom;
> zóny kultivovanej zelene, doplňujúcej rekre-
ačno-vzdelávaciu zónu;
> zóny pešej komunikácie, umožňujúce 
prechádzanie návštevníkov a zamestnan-
cov múzea;

Vizualizácia projektovanej budovy hasičského múzea v meste Alwernia. Pohľad z ulice Krzysztofa Korcińského.

Moderný priestor pre tradíciu. Funkčno-úžitková koncepcia Malopoľského hasičského múzea v meste Alwernia 
– nová pobočka múzea Povisliansky etnografický park v dedine Wygiełzów a zámok Lipowiec.
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Terénne práce, zeleň a rekreačné plochy, prvky 
malej architektúry, miesto zberu odpadov, oplo-
tenie
V rámci investície bolo potrebné navrhnúť všetky 
prvky, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie budovy, 
ako aj dodatočné prvky, ktoré zväčšia jeho atrak-
tívnosť, zohľadňujúc predovšetkým: zeleň a rekre-
ačno-vzdelávacie plochy, prvky malej architektúry, 
príjazdové cesty a chodníky, parkoviská, miesta 
zberu odpadov, oplotenia, zbúrané a demontova-
né existujúce objekty, infraštruktúrne vybavenie 
terénu investície.
Oblasť, na ktorej je naprojektované múzeum, vy-

žaduje vyrovnanie terénu, v súlade s koncepciou 
využívania daného pozemku. Je nutné získať po-
trebné spády prístupových ciest a chodníkov, aby 
bol zaručený jednoduchý bezbariérový prístup do 
objektov, ako aj správne odvádzanie dažďovej vody 
a vody z roztopeného snehu. Nevyhnutné je tiež 
spevnenie existujúceho svahu, ktorý sa nachádza 
v severnej časti investície, ako aj vykonanie terén-
nych prác súvisiacich s projektovaným ihriskom, 
senzorickým parkom pre návštevníkov.
Na celom pozemku okolo objektu je potrebné 
vykonať kultiváciu, usporiadať existujúcu zeleň 
a vysadiť novú. Je potrebné naplánovať spevnenie 
svahu v severnej časti investície. Plánovaný je tiež 
výrub niekoľkých stromov.
Na spomínaných plochách je potrebné naprojek-
tovať nasledujúce prvky malej architektúry: lavičky, 
informačné tabule s nevyhnutnými informáciami 
(obsahujúce okrem iného prevádzkový poriadok 
so zásadami a podmienkami využívania objektu, 
ako aj tiesňové telefónne čísla), externé displeje 
a inštalačné prvky pre dočasné výstavy a/alebo 

informácie, prístrešky pre kontajnery na odpady, 
LED osvetlenie navrhnuté a namontované tak, aby 
nekolidovalo s inými inštaláciami a objektami ma-
lej architektúry a umožňujúce zvýrazniť architekto-
nické hodnoty objektu.
Je potrebné prehodnotiť existujúce oplotenie 
ohľadne jeho technického stavu a estetiky; pripúšťa 
sa zachovanie fragmentov oplotenia pod podmien-
kou, že bude zrenovované a že budú niektoré frag-
menty rozobraté. Projektované oplotenie musí byť 
vykonané v súlade s koncepciou využitia terénu, 
pričom je potrebné klásť dôraz na finálnu vysokú 
estetickú hodnotu.

Je potrebné naplánovať vybúranie a demontáž ne-
potrebných objektov, alebo objektov v zlom tech-
nickom stave, predovšetkým tých, ktoré kolidujú 
s projektovaným usporiadaním terénu.

Projektovaná budova

Tvar a výraz objektu bol navrhnutý tak, aby kore-
špondoval s okolím, so zameraním na atraktívnosť 
architektonickej formy a jej rozpoznateľnosť ohľad-
ne projektovaných funkcií. Objekt je navrhnutý ako 
kompaktná trojpodlažná budova s pôdorysom 
mnohouholníka, s valbovou strechou a symetric-
kým usporiadaním hlavných strešných rovín. Sklon 
strechy (37 stupňov), stanovený ÚP, a vejárovité 
usporiadanie strešných plôch umožňuje získať čo 
najvyššiu úžitkovú výšku tretieho podlažia, a záro-
veň najväčšiu úžitkovú plochu. Súčasne predsta-
vuje charakteristickú architektonickú formu, po-
žadovanú pre objekt typu múzea, ktoré má byť 
rozpoznateľným miestom na mape tohto regiónu.
Hlavný vchod do budovy sa nachádza na čelnej fa-

Vizualizácia projektovanej budovy hasičského múzea v meste Alwernia. Náhľad z vtáčej perspektívy zo severozápadnej strany.

Moderný priestor pre tradíciu. Funkčno-úžitková koncepcia Malopoľského hasičského múzea v meste Alwernia 
– nová pobočka múzea Povisliansky etnografický park v dedine Wygiełzów a zámok Lipowiec.
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žná úžitková plocha na troch nadzemných podla-
žiach, s akcentom na expozičné priestory, umo-
žňujúce čiastočnú prezentáciu exponátov zvonku 
vďaka zaskleniu fragmentov fasády výstavnej časti.

sáde na prízemí, v arkádach so zónou pred budo-
vou, s reprezentatívno-rekreačným charakterom.
Po analýze východiskových pôdnych podmienok, 
ako aj tvaru terénu bola zaručená maximálna mo-

Funkcie budovy

Objekt má poskytovať priestory na nasledujúce 
funkcie: muzeálnu, expozičnú, vzdelávaciu, admi-
nistratívnu, rekreačnú a turistickú. Charakter a pro-
gram jednotlivých funkcií sa zhoduje s odporúča-
niami Správy o MHM v Alwerni, ktorú vypracoval 
Malopoľský inštitút kultúry.
Hasičské múzeum v Alwerni bude realizovať všetky 
úlohy, ktoré má plniť inštitúcia tohto typu v zmysle 
platnej legislatívy o múzeách. Nový objekt umožní 
exponovať, vypracovávať, udržiavať a reštaurovať 
časti zbierok, ktoré boli v múzeu zhromaždené od 
roku 1953. Bude viesť vzdelávaciu, popularizačnú 
a vydavateľskú činnosť.
Na troch nadzemných podlažiach sa budú na-
chádzať priestranné expozičné priestory, spoje-
né prázdnym priestorom medziposchodia, vďaka 

čomu budú exponáty viditeľné z rôznych perspek-
tív. Spolu s expozičnou funkciou podstatné je aj 
spracúvanie a dokumentovanie zbierok, ako aj sta-
rostlivosť o zbierky a ich reštaurovanie. V projek-
tovanom objekte budú dostupné priestory, urče-
né pre reštaurovanie a konzervovanie exponátov 
stredných a malých rozmerov, nachádzať sa budú 
v skladovo-technickom zázemí, ktoré bude na to 
určené. Údržba a reštaurovanie veľkorozmerných 
exponátov sa bude vykonávať na mieste ich expo-
zície, alebo v inom objekte mimo múzea. 

Hasičské múzeum v Alwerni bude miestnom pre-
zentovania muzeálnych predmetov modernými, 
rôznorodými a atraktívnymi spôsobmi. Vzhľa-
dom na obmedzenú plochu zástavby, a súča-
sne expozície, výstavné miestnosti majú za úlohu 
čo najatraktívnejším spôsobom vzbudiť záujem 

Budova múzea je navrhnutá tak, aby bol zabezpečený bezbariérový prístup a hendikepované osoby mohli 
využiť plnú kultúrnu, vzdelávaciu a rekreačnú ponuku na všetkých podlažiach objektu.

Technické parametre (plochy, rozmery)

Zastavaná plocha 1030,9 m²

Plocha náučného ihriska 147,55 m²

Plocha amfiteátru 183,9 m

Rekreačná plocha penzionátu 59,3 m²

Biologicky činná plocha (trávniky) 1252,0 m²

Celková plocha 3 029,09 m²

Úžitková plocha

Obostavaný objem

Výška budovy v hrebeni

Sklon strechy

Spád plôch strechy

2 342,97 m²

11 718 m3

12 m

valbová, so symetrickým usporiadaním plôch strechy

37 stupňov

Spevnené povrchy:
cesty
parkoviská
chodníky

1503,8 m²
710,7 m² + rozšírenie 95,9 m²
243,0 m²
442,9 m²

Parametre budovy
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návštevníkov o fungovanie hasičstva. Prezentácia 
zhromaždených exponátov, ktoré sú svedkami 
hasičských dejín a tradícií, má za cieľ poukazovať 
na dôležitosť tohto povolania v každodennom živo-
te spoločnosti a jeho dlhoročnej histórii. Návštevníci 
budú môcť spoznať rozvoj vybavenia používaného 
v záchranných akciách, od tých najtradičnejších 
po tie technicky najpokrokovejšie. Okrem expozi-
čných priestorov budú v múzeu vzdelávacie miest-
nosti, v ktorých budú vedomosti odovzdávané for-
mou prezentácií, prednášok a tvorivých dielní.
Hlavný funkčný program objektu, tzn. expozícia 
a vzdelávanie, dopĺňajú miestnosti určené na ob-

sluhu návštevníkov (ako je šatňa, obchod, kaviareň, 
sanitárne miestnosti), administráciu (kancelárske 
priestory) a obsluhu objektu (miestnosti pre za-
mestnancov objektu, ako aj hospodárske a tech-
nické zázemie).

Múzeum tiež bude miestom, ktoré bude posky-
tovať možnosť aktívneho trávenia voľného času, 
zábavy pri získavaní vedomostí, a tiež stálym 
a významným miestom na mape regionálnych tu-
ristických atrakcií.
Činnosť inštitúcie bude realizovaná v nasledujúcich 
funkčných zónach:

> výstavná zóna muzeálnych expozícií, s plochou 
cca 1562,06 m2 netto, ktorá bude zahŕňať stále 
a dočasné výstavy nachádzajúce sa na prízemí, 
prvom a druhom poschodí;
> zóna vzdelávaco-multimediálnych funkcií, 

s plochou cca 155,28 m2 netto, nachádzajúca sa 
na prvom poschodí;
> zóna služieb, s plochou cca 68,95 m2 netto, 
zahrňujúca pokladňu a šatňu, nachádzajúca sa 
na prízemí, ako aj kaviareň, nachádzajúca sa 
na prvom poschodí;

Vizualizácia projektovanej budovy hasičského múzea v meste Alwernia. Vizualizácia reprezentačno-vstupného priestoru.

Moderný priestor pre tradíciu. Funkčno-úžitková koncepcia Malopoľského hasičského múzea v meste Alwernia 
– nová pobočka múzea Povisliansky etnografický park v dedine Wygiełzów a zámok Lipowiec.
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ximálne 30 osôb.
Z južnej strany vo vstupnej zóne pred budovou 
na priečelí sa bude nachádzať pamätné miesto 
venované zakladateľovi múzea – Zbigniewo-
vi Gęsikowskému. Vo vnútri budovy, pri hlavnom 
vchode, sa bude nachádzať expozičný priestor 
oddelený stenami s veľkými oknami, ktoré zaručia 
viditeľnosť prezentovaného objektu tak z vonku, 
ako aj zo vstupného foyeru. Je to miesto špeciálnej 
expozície, ktoré je vybavené rotačnou platformou 
a určené na exponovanie jedného z najstarších ha-
sičských vozidiel v Poľsku – Mercedesu z roku 1926, 
ktorého rekonštrukcia získala v roku 1999 ocenenie 

na celopoľskej súťaži 
Sybilla, usporadúva-
nej ministrom kultúry 
a národného dedi-
čstva Poľskej repu-
bliky. 

Pohyb návštevníkov 
bude prebiehať na-
sledujúcim spôso-
bom:

> Návštevníci sa do-
stanú do budovy pria-
mo z ulice Krzysztofa 
Korycińskiego. Mie-
sto zhromažďovania 
predstavuje priestor 
pred budovou vráta-
ne priestoru pod ar-
kádami. 
> Následne návšte-
vníci vojdú do budo-
vy cez hlavný vchod 
(na priečelí).
> Vchod vedie do 
foyeru, v ktorom sa 
nachádza pokladňa 
a obchod, obsluho-
vané osobou pre-
dávajúcou vstupen-
ky a poskytujúcou 
informácie o funkci-
ách a programe Ha-
sičského múzea, ako 
aj iných podujatiach 

spätých s fungovaním múzea. V pokladničnom 
priestore sa bude nachádzať obchodík s muze-
álnymi publikáciami a suvenírmi a v recepčno-
informačno-pokladničnom priestore (foyer) 
– všeobecne dostupná samoobslužná šatňa, 
vybavená depozitnými skrinkami.
> Po opustení recepčno-informačno-poklad-
ničného priestoru, začína sa návšteva výstavy, 
pripravenej na individuálnu návštevu (individu-

> administratívna zóna, s plochou cca 79,41 m2 
netto, situovaná na druhom poschodí, zahrňu-
júca kancelárske priestory riaditeľstva, sekreta-
riátu, školiteľov, kustódov, údržby a reštauráto-
rov;
> hospodársko-technická zóna, s plochou cca 
173,48 m2 netto, zahŕňa miestnosti na prízemí, 
ako aj na prvom a druhom poschodí; sú to miest-
nosti určené pre technickú obsluhu expozícií, 
archívy, sklady, serverovňa, sociálno-sanitár-
ne zázemie pre zamestnancov, ako aj technic-
ké miestnosti určené pre inštalácie používané 
v objekte;

> hygienická zóna, s plochou cca 83,53 m2 net-
to, zahrňujúca toalety pre návštevníkov;
> komunikačná zóna, s plochou cca 179,92 m2 
netto, zahrňujúca foyer, pešie koridory a scho-
diská.

Pohyb návštevníkov, zamestnancov a exponátov 
Návštevníci sú individuálne osoby a menšie skupi-
ny (2 – 20 osôb) v prípade školských skupín – ma-
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álni návštevníci), ako aj so sprievodcom (organi-
zované skupiny). V prípade organizovaných, viac 
než 30-členných skupín, budú rozdelené na dve 
skupiny (A a B).
> Skupina A schodiskom, ktoré sa nachádza 
v blízkosti foyeru, prejde na prvé poschodie, 
kde sa začne návšteva múzea od vzdelávacej 
miestnosti „Ohník“ a zúčastní sa na prednáške 
trvajúcej cca 40 minút. Skupina B prejde schodi-
skom na druhé poschodie, kde navštívi dočasnú 
expozíciu a následne stálu expozíciu.
> Po skončení prednášky vo vzdelávacej sále 
„Ohník“, skupina A prejde schodiskom na druhé 
poschodie, kde začne trasu opísanú v bode 6. 
pre skupinu B. Skupina B sa prechádzajúc po-
pri šikmej ploche dostane na medziposcho-
die, v ktorom sa nachádza neveľký amfiteáter, 
na vrchole ktorého je miesto s výhľadom, z kto-
rého sa rozprestiera výhľad na zelenú „strechu“ 
lesa Rudnianskej chránenej krajinnej oblasti 
(bezbariérový prístup pomocou schodiskovej 
plošiny). Skupina si sadá v amfiteátri a počúva 
krátku prednášku o spôsoboch predchádzania 
lesným požiarom.
> Skupina B pokračuje návštevu šikmou plo-
chou, obchádzajúc hasičské vozidlo, ktoré sa 
nachádza na prízemí a je viditeľné zhora. Keď 
sa skupina dostane po šikmej ploche na prvé 
poschodie, pokračuje návštevu stálej expo-
zície. Predpokladané trvanie návštevy druhého 
a prvého poschodia je cca 40 minút.
> Po skončení návštevy expozície, skupina B 
prejde do vzdelávacej sály „Ohník“, ktorá sa už 
uvoľnila a vypočuje si v nej prednášku trvajúcu 
cca 40 minút.
> Po skončení návštevy skupiny A, a po vypočutí 
prednášky skupinou B, sa obe skupiny stretáva-
jú v kaviarni, kde bude prestávka.
> Po skončení oddychu s možnosťou využiť slu-
žby kaviarne, obe skupiny prejdú do expozičnej 
miestnosti, kde si pozrú kolekciu hasičských 
vozidiel. Nakoniec si návštevníci budú môcť po-
zrieť hasičský voz, ktorý skôr – pri prechádzaní 
šikmou plochou medzi druhým a prvým po-
schodím – videli z zhora.
> Po skončení návštevy výstavy na prízemí, 
návštevníci prejdú do foyeru, aby si zo šatne 
prevzali svoje veci a mohli využiť ponuku ob-
chodu so suvenírmi.
> Na každom poschodí sa budú nachádzať vše-
obecne dostupné toalety prístupné z hlavných 
komunikačných trás, ako aj bezbariérové toalety 
spojené s priestorom pre matky s deťmi.
> V prípade menších skupín návštevníkov, preh-
liadka múzea bude prebiehať tak, ako v prípade 

skupiny B.
> V prípade individuálnych osôb, poradie 
návštevy bude prebiehať tak, ako pre skupinu 
B. Prednáška v prednáškovej miestnosti „Ohník“ 
bude dostupná v určitých hodinách, ktoré budú 
uvedené v harmonograme práce múzea.
> Na druhom poschodí sa bude nachádzať expo-
zičná miestnosť dočasných výstav s možnosťou 
vstupu iba na túto časť expozície na základe 
osobitnej vstupenky.
> Na prvom poschodí sa budú nachádzať dve 
multifunkčné miestnosti (multimediálne, vzde-
lávacie), určené aj na organizovanie kultúrnych 
podujatí alebo konferencií, s možnosťou pria-
meho prístupu do kaviarne.
> Na prvom poschodí sa nachádza všeobecne 
dostupná knižnica spolu s čitárňou.
> Budova bude vybavená výťahom vhodným 
na zabezpečenie bezbariérového prístupu. Aj 
všetky miestnosti dostupné pre návštevníkov 
budú zabezpečovať bezbariérový prístup.
> Okolie budovy, po zrealizovaní zmien v uspo-
riadaní terénu, bude predstavovať dodatočný 
priestor pre návštevníkov. Bude sa tu nachádzať 
vzdelávacie ihrisko, amfiteáter položený na sva-
hu (priestor určený na kultúrne podujatia v ple-
néri), a náučný chodník (prekážková dráha) na-
chádzajúci sa pod svahom. Návštevníci budú 
môcť využívať rekreačné plochy nachádzajúce 
sa za budovou počas celého dňa (až do zápa-
du).

Predpoklady pohybu zamestnancov, ako aj expo-
nátov a zbierok

Kolektív zamestnancov múzea bude tvoriť pribli-
žne 12 až 13 osôb, bude to: riaditeľstvo, sekretariát, 
kustódi, školitelia, správcovia, údržbári, reštauráto-
ri, obsluha knižnice, obsluha kaviarne, obsluha po-
kladne/obchodu, obsluha šatne/ochrany.
Vchod pre zamestnancov do budovy múzea sa 
nachádza na severovýchodnej strane, v blízkosti 
schodiska A. Následne zamestnanci budú pre-
chádzať komunikáciami a schodiskom A alebo 
výťahom do miestností, v ktorých sa nachádzajú 
ich pracoviská. Na uľahčenie internej komunikácie 
medzi podlažiami expozície, zamestnanci môžu 
prechádzať aj cez schodisko B na severovýchodnej 
strane budovy. Hygienické priestory pre zamest-
nancov sa nachádzajú na prízemí a na druhom po-
schodí budovy.
Múzeum bude prijímať a exponovať objekty s ve-
ľkými a strednými rozmermi (presahujúce aspoň 
jeden z rozmerov dĺžka × šírka × výška: 1,5 m x 1 m 
x 0,8 m) a s malými rozmermi (presahujúce aspoň 
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> vzdialenosť projektovanej budovy od sused-
ných objektov,
> predpokladaný počet osôb na každom podlaží 
a v jednotlivých miestnostiach,
> požadovaný počet núdzových východov 
z miestností,
> hodnotenie ohrozenia výbuchom,
> trieda protipožiarnej odolnosti budovy,
> rozdelenie budovy na požiarne zóny,
> dĺžka evakuačných koridorov a prechodov,
> zabezpečenie vody na externé a interné hase-
nie požiarov,
> zabezpečenie prístupu k požiarnej ceste.

Konštrukčné a systémové predpoklady 
Konštrukcia budovy je naprojektovaná ako železo-
betónová (stĺpovo-dosková schéma) a konštruk-
cia strechy ako oceľový krov položený na strope 
s náležitou triedou protipožiarnej odolnosti.
Projektované usporiadanie terénu a budova musia 
byť vybavené nevyhnutnými externými a internými 
systémami, ako je vodovod a kanalizácia, klimati-
zácia, elektrické a telekomunikačné rozvody, mo-
nitoring a poplachový systém.

Zhrnutie
Funkčno-úžitková koncepcia Malopo-
ľského hasičského múzea v meste Al-
wernia bola vypracovaná spôsobom 
zohľadňujúcim zistené východiská 
a náležitostí vyplývajúcich z platných 
technických a stavebných predpisov. 
Projektovaná budova je moderným ob-
jektom, ktorý disponuje atraktívnymi 
priestormi, ktoré umožňujú poskytovať 
expozičné a vzdelávacie funkcie, dispo-
nujúca nevyhnutným zázemím a tech-
nickou infraštruktúrou. Náležitý štandard 
a atraktívna ponuka zaručí múzeu činno-
sť na vysokej úrovni a múzeum sa stane 
objektom na mape turistických atrak-
cií Malopoľska.

jeden z rozmerov: dĺžka × šírka × výška: 0,5 m x 0,5 
m x 0,5 m). Exponáty budú prinášané nasledu-
júcim spôsobom:

> veľkorozmerné exponáty (presahujúce aspoň 
jeden z rozmerov dĺžka × šírka × výška: 8 m x 3 
m x 2,5 m), ako sú hasičské vozidlá a vozy, budú 
do priestorov stálej expozície privezené priamo 
z vonku, cez brány nachádzajúce sa na juho-
západnej strane; reštaurátorské práce, údržba, 
ako aj iné práce späté so starostlivosťou o tieto 
exponáty, budú vykonávané priamo na mieste 
v čase, keď je múzeum zatvorené, alebo u exter-
ného dodávateľa mimo terénu múzea;
> exponáty stredných rozmerov (presahujúce 
aspoň jeden z rozmerov dĺžka × šírka × výška: 1,5 
m x 1 m x 0,8 m) a s malými rozmermi (presa-
hujúce aspoň jeden z rozmerov: dĺžka × šírka × 
výška: 0,5 m x 0,5 m x 0,5 m), ako sú: motorové 
čerpadlá, ručné čerpadlá, ako aj iné druhy histo-
rického hasičského vybavenia, budú prinášané 
z vonku dvoma spôsobmi: cez vonkajšiu bránu 
do expozičnej miestnosti na prízemí a ďalej do 
expozícií, ktoré sa nachádzajú na prvom a dru-
hom poschodí, s použitím elektrického lanového 
navijaka, alebo cez dvere, ktoré sú situované 
na juhozápadnej strane, výťahom na druhé po-
schodie do skladu, ktorý susedí s miestnosťou 
reštaurátorov a ďalej do miestnosti dočasnej 
a stálej expozície.

Na každom podlaží sa budú nachádzať všeobecne 
dostupné toalety, dostupné zo všeobecných ko-
munikácií. Kaviareň bude tvoriť spotrebný priestor 
dostupný z hlavnej komunikácie, ako aj zázemie, 
umyváreň, sociálna miestnosť, sklad a chodba. 
V budove sa bude nachádzať aj potrebné prevádz-
kové a hygienické zázemie pre:

> zamestnancov pokladne a ochrany – na príze-
mí budovy v blízkosti pokladne;
> zamestnancov administratívy – na druhom po-
schodí v blízkosti súboru kancelárskych miest-
ností;
> zamestnancov kaviarne – na prvom poschodí.

Sklad čistiacich potrieb sa bude nachádzať na dru-
hom poschodí.
Budova je navrhnutá v súlade s požiadavkami pro-
tipožiarnej ochrany, ako aj z nich vyplývajúcich pa-
rametrov, zohľadňujúc okrem iného:

> výška strechy budovy v hrebeni: 12 m (objekt 
kvalifikovaný ako nízky),
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Stanislav Žiška
Z historii ochotniczej straży pożarnej w Liptowie

Komitat Liptów był jedną z tych jednostek admi-
nistracyjnych dawnego Księstwa Węgierskiego 
(Uhorsko), której granice przebiegały głównie przez 
góry. Jego terytorium ukształtowało się w Kotlinie 
Liptowskiej, która od północy graniczyła z Tatrami 
i Górami Choczańskimi, od zachodu z Wielką Fatrą, 
a od południa z Niżnymi Tatrami. Wschodnia grani-
ca rozciągała się po szczyrbskie działy wodne, któ-
re dzieliły kotliny Liptowską i Popradzką. Ogromną 
rolę w życiu gospodarczym Liptowa i jego podzia-
le administracyjnym odgrywała rzeka Váh wraz 
ze swymi licznymi dopływami. Kotlinę Liptow-
ską pierwotnie pokrywały rozległe lasy – jeszcze 
pod koniec XIX wieku stanowiły one ponad połowę 
całkowitej powierzchni terytorium[1].

Pierwsza wzmianka o Liptowie poja-
wia się w księgach Urzędu Królewskiego 
w XIII wieku. Podobnie jak sąsiedni Turiec 
i Orawa, był wówczas częścią dominium 
zwoleńskiego i podlegał jurysdykcji ko-
mitatu Zwoleń aż do początku XIV wieku. 
W pierwszej połowie XIV wieku Liptów miał 
już własny żupan, a terytorium ukształto-
wano jako osobny komitat Liptów. W tym 
czasie Liptów i jego okolice były nieustan-
nie zasiedlane, zakładano także kolejne 
osady w części centralnej i na obrzeżach. 
We wczesnym średniowieczu przez Liptów 
prowadził szlak handlowy, wzdłuż którego 
stopniowo wzniesiono trzy ważne zamki: 
Liptów, zwany także Starym Zamkiem (sł. 
Starý hrad, pierwotnie centrum administra-
cyjne Liptowa), Likava i Liptovský Hrádok[2].

Klęski żywiołowe, epidemie i pożary towarzyszy-
ły ludności Liptowa od niepamiętnych czasów. 
Na przykład w roku 1313 na mieszkańców spadła 
klęska głodowa, w 1334 epidemia dżumy, a w 1338 
inwazja szarańczy. Ponadto częste powodzie lub 
susze niszczyły uprawy i zagrażały ludzkiemu ży-
ciu. Jednak żywiołem budzącym największy lęk 
pozostał ogień, jego właśnie mieszkańcy najbar-
dziej się obawiali. Ogień uosabiał nieokiełznaną, 
niszczycielską, przerażającą siłę, a pożary wiosek 
i miasteczek w średniowieczu uważano za ogrom-
ną katastrofę.
Rozległe lasy liptowskie były bogatym źródłem 

1  J. Žudel, Stolice na Slovensku, Bratysława 1972, s. 73.
2  F. Sedlák, Z histórie Liptova, „Pamiatky a múzeá” 1960, nr 4, s. 153.

materiałów budowlanych wykorzystywanych do 
wznoszenia domów i obiektów gospodarczych. 
Dachy budynków kryto słomianym lub drewnia-
nym gontem, pożar zatem rozprzestrzeniał się 
z obiektu na obiekt tak szybko, że często w krót-
kim czasie pochłaniał kilka budowli. Jedną z głów-
nych przyczyn było niewłaściwe obchodzenie się 
z ogniem, ale dochodziło też do podpaleń, które 
uznawano za przestępstwo. Osobny rozdział sta-
nowią wyprawy wojenne, m.in. w roku 1433, kiedy 
wojska husyckie przemaszerowały ze Spiszu przez 
Liptów, paląc po drodze część miasta Hybe; ucier-
piał także zamek w Hrádku[3]. W kolejnym okresie, 
pełnym niepokoju i walk o władzę rodzin arysto-
kratycznych, splądrowano i spalono wiele osad. 

Podczas walk w roku 1474 liptowski zamek został 
doszczętnie spalony i zniszczony i niestety już ni-
gdy nie udało się go odbudować[4]. 
Pożary te są rozumiane jako konsekwencje dzia-
łalności człowieka. Tylko pożary wzniecone przez 
uderzenie pioruna są klasyfikowane jako klęski ży-
wiołowe.

Pożary domów pańszczyźnianych i mieszczań-
skich były dokładnie badane przez kluczowe insty-
tucje komitatów, właścicieli ziemskich oraz urzędy 
komorskie i królewskie. Spalone gospodarstwa 
domowe nie były zobowiązane do płacenia po-
datków i oddawania danin, dopóki nie wybudują 

3  S. Žiška, Z dejín hasičstva v Hybiach, Obec Hybe 2018, s. 12.
4  F. Sedlák, op. cit., s. 156.

Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej z Liptowskiego Gródka, koniec 
XIX wieku. Źródło: Archiwum Państwowe w Żylinie z siedzibą w Bytczy, 
filia Liptowski Mikulasz
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nowych domów, co często trwało nawet dwa lata. 
W roku 1557 rozpoczęto spisywanie spalonych 
domów, także w komitacie Liptów. Lista obejmuje 
10 wsi i miast: Ružomberok, Sielnica, Bobrovček, 
Sliače, Trstené, Žiar, Hybe, Závažná Poruba, De-
mänová i Ľubela. We wrześniu 1557 na Liptowie 
zarejestrowano około 40 domów mieszczańskich 
i pańszczyźnianych[5].

Na podstawie zachowanych danych można 
stwierdzić, że pożary w domach lub budynkach 
gospodarczych występowały każdego roku, choć 
w różnej liczbie i o rozmaitym stopniu zniszczenia. 
Pożarom w miesiącach letnich sprzyjały ciepło 
i susza, zimą ogrzewanie ogniem i gotowanie, naj-
częściej nad otwartymi paleniskami. Taka sytuacja 
trwała przez całe średniowiecze. Ówczesne możli-
wości gaszenia były bardzo prymitywne i niesku-
teczne. Po wybuchu pożaru o niebezpieczeństwie 
powiadamiano głośnym wołaniem, okrzykami 
i dzwonieniem na alarm. Gaszenie i stosowany 
sprzęt odpowiadały poziomowi postępu technicz-
nego. Wiodącą rolę przy gaszeniu pożaru odgry-
wał kominiarz lub kowal, któremu pomagali inni 
rzemieślnicy i pracownicy miejscy. Pożar gaszono 
kadziami i wiadrami z wodą, jednak mimo godnej 
podziwu śmiałości i determinacji interweniujących 
było to nieskuteczne. Przeważnie podczas duże-
go pożaru dotknięty ogniem budynek doszczętnie 
płonął, a czasami nawet cała okolica obracała się 
w popiół[6]. Woda, przynoszona i podawana z rąk 
do rąk, nie wystarczała, na ogół więc rozbierano 
palne części sąsiednich budynków. Do najczęściej 
używanych urządzeń gaszących należały haki do 
wyrywania, siekiery, halabardy, łopaty, motyki, dra-
biny oraz drewniane beczki i wiadra z łańcuchem. 
Procedury i zalecenia dotyczące sposobu gasze-
nia ognia były opracowywane i wdrażane powoli, 
często niestety tylko na podstawie tragicznych do-
świadczeń z poprzednich pożarów.

W XVII wieku, w okresie tzw. dworskich powstań 
antyhabsburskich (1604–1711), na terenie Liptowa 
doszło do wielu działań wojennych. Oddziały po-
wstańczych kuruców, ale także wojska cesarskie 
(łabańcy) często naprzemiennie rabowały i pod-
palały liptowskie wsie i miasteczka. W roku 1707 
z rozkazu Franciszka II Rakoczego zniszczono za-
mek Likavy, z którego przetrwały tylko ruiny[7]. Od 
XIV aż do XIX wieku likwidację pożarów w miastach 
i większych wsiach powierzono stowarzyszeniom 
rzemieślniczym – cechom. Cechy, ze swoją orga-
nizacją wewnętrzną i stosunkowo dobrą karnością, 

5  F. Uličný, Dejiny Liptova od 9. Do 19. storočia, Liptowski Hrádok 2014, s. 361.
6  J. Bendík, Príspevok k dejinám hasičstva, „Hasičské listy” 1932, nr 10, s. 
159–160.
7  F. Sedlák, op. cit., s. 157.

spełniały wymogi zachowania porządku i dyscypli-
ny podczas prowadzenia akcji gaśniczej.

Mając na uwadze powtarzające się co roku poża-
ry i ich niszczycielskie konsekwencje, polegające 
głównie na obniżkach podatków, szlachta liptow-
ska wystąpiła z propozycją udzielenia materialnej 
pomocy pogorzelcom. W roku 1642 w miejscowo-
ści Nemecká (obecnie Partizánská) Ľupča wywo-
łany uderzeniem pioruna pożar zniszczył ponad 
połowę miasta. Pogorzelcy opuścili zgliszcza, a ich 
ziemie straciły na wartości. Ratusz zdecydował, 
że przekaże porzucone zagrody wraz z polami 
nowym osadnikom. Połączono wiele działek, co 
zwiększyło ich powierzchnię i atrakcyjność. W ten 
sposób Nemecká Ľupča ponownie odrodziła się 
z popiołów[8].

Oprócz pożarów domów mieszkalnych zdarza-
ły się również pożary w innych budynkach, np. 
w roku 1756 spłonęła chata schroniska górskiego 
w Liptowskim Trnovcu, w 1779 karczma w Hubovej, 
w 1790 tartak w Kráľovej Lehote i w 1826 gorzelnia 
w Liptowskiej Szczawnicy[9]. W roku 1708 doszło 
do gwałtownego pożaru w mieście Liptowski Mi-
kulasz; również w kolejnych latach miasto nie było 
oszczędzane przez pożary. Matej Bel pisał w pracy 
Liptovská stolica: „Liczne pożary kilkakrotnie spu-
stoszyły miasto. Jako godne ubolewania dla lud-
ności, w pamięci pozostają głównie te, które miały 
miejsce w latach 1708, 1709, 1724 oraz w roku 1732, 
w dniu poświęconym Jurajowi Męczennikowi (24 
kwietnia)”[10]. W 1773 spłonęło miasto Vrbica; pożar 
pochłonął 19 domów i 108 stajni, zginęło 47 osób. 
Ponieważ pożary były zjawiskiem powszechnym, 
nie stanowiły przedmiotu rozmów na spotkaniach 
komitatu Liptów.

Pod koniec czerwca 1797 Rużomberk nawiedził 
największy pożar w historii. Z powodu silnych 
wiatrów prawie całe miasto, oprócz zabudowań 
w Wielkiej Podhorze i Sihotie, zostało w pół godzi-
ny kompletnie zniszczone. Doszczętnie spłonęło 
270 domów, kościół, plebania, kamienica, folwark, 
szkoła, szpital, dwór, tartak, młyn, skład soli. Spaliły 
się także mosty nad Váhem i Revúcou. Zginęło 16 
osób, a ponad 20 zostało ciężko poparzonych. Po-
gorzelcom darowano płacenie podatków, a pań-
stwo Likava obniżyło w tym roku opłaty. Szkody 
oszacowano na ponad 100 000 sztuk złota[11].

8  M. Jesenský, Historické prírodné katastrofy v Žilinskom kraji, Kysucké 
múzeum v Čadci 2015, s. 90–91.
9  F. Uličný, op. cit., s. 361.
10  M. Bel, Liptovská stolica, Kysucké múzeum v Čadci 2014, s. 201.
11  J. Jakubík, Ružomberok úplne zničený požiarom (1797), „Liptov” 1940, 
nr 20, s. 2; zob. też: P. Dvorský i współpr., Ružomberok – monografia mesta, 
Banská Bystrica–Ružomberok 2009, s. 68.
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Pierwszym centralnym przepisem przeciwpożaro-
wym był tzw. Patent przeciwpożarowy Marii Teresy 
z 21 sierpnia 1751. Określał on m.in. podstawowe 
zasady przeciwpożarowe przy budowie domów, 
obowiązek wyposażania wsi w dzwonnice i usta-
nowienie służby nocnych strażników, zwłaszcza 
jednak wprowadzał podstawowe zasady gaszenia 
pożarów[12]. 26 czerwca 1788 cesarz Józef II wydał 
„Porządek ogniowy”, który zaostrzył i sprecyzował 
wymagania pierwszego patentu oddzielnie dla 
miast i wsi. Na podstawie tego dokumentu główny 
sługa komitatu liptowskiego Ignác Detrich wydał 
29 lipca 1788 „Przepisy przeciwpożarowe komitatu 
Liptowa” – dokument ten był wiążący dla wszyst-
kich gmin i miast Liptowa[13].

Władze miast i wsi zdawały sobie sprawę, że po-
żary są poważnym problemem. Wydawały roz-

porządzenia, które surowo karały nieostrożne ob-
chodzenie się z ogniem. Na przykład we wsiach 
Liptovský Trnovec, Německá Ľupča i Vrbice uka-
rano inicjatora pożaru grzywną w wysokości 12 
sztuk złota, a później do tego wyroku dodano kilka 
dni więzienia.
Pożary były najczęściej spowodowane nieostroż-
nością lub niedbalstwem ludzi. Do wybuchu po-
żaru dochodziło np. z powodu wysychania słodu, 
suszenia lnu, wypalania alkoholu, niewłaściwego 
przechowywania drewna, nieostrożnego obcho-
dzenia się z węglem lub zapobiegania zamarzaniu 
przechowywanych ziemniaków. Statystyki z tego 
okresu pokazują, że rzadko zdarzały się pożary wy-
wołane uderzeniami piorunów. 18 czerwca 1811 we 

12  P. Vítek, 95 rokov Dobrovoľného hasičského zboru v Jamníku, Obec 
Jamník 2020, s. 4.
13  S. Churý, Protipožiarne inštrukcie z roku 1788 pre Liptov a Oravu, 
„Zborník Slovenského národného muzea” LXIV, Etnografia 11, Martin 1970, 
s. 203–206.

wsi Hybie pożar wywołany przez piorun pochłonął 
22 domy[14]. Podobna była przyczyna pożaru 23 
sierpnia 1832 w miejscowości Ludrová (Villaludro-
vá) – piorun uderzył w miejsce do młócenia zboża 
i w krótkim czasie spłonęło 9 budynków gospodar-
czych i 9 stajni[15].

W średniowieczu podpalanie było uważane 
za przestępstwo. Umyślne podłożenie ognia było 
już uregulowane w najstarszych węgierskich prze-
pisach. W przypadku podpalenia sędziowie w Lip-
towie najczęściej odwoływali się do „boskich i re-
gionalnych praw”. Spośród królewskich dekretów 
i rozporządzeń stosowali m.in. artykuł (punkt) 11 
z roku 1723, określający przestępstwa, które mają 
być karane śmiercią, a wśród nich było także pod-
palenie (paragraf 13). Artykuł 109 z roku 1723 doty-
czył ochrony przeciwpożarowej[16].

W roku 1738 zajmowano się dwoma przy-
padkami podpaleń w Nemeckej Ľupči. 
Pierwszy pożar został szybko ugaszony, 
w trakcie drugiego spłonęło około 50 
domów. Dwóch oskarżonych skazano 
na karę śmierci, a trzeciego – ze wzglę-
du na młody wiek – na liczne baty miotłą 
i wydalenie z miasta aż „za rzekę Hron”[17]. 
W roku 1774 we wsi Hýb odnotowano 
podpalenie, które na szczęście nie skut-
kowało utratą życia czy mienia. Oskarżona 
została złapana i skazana na 200 batów 
i wygnanie z miasta[18].
W XVIII wieku przyczyną wielu pożarów 
na Liptowie było palenie papierosów, 
które pomimo licznych zakazów cieszyło 
się coraz większą popularnością nie tylko 
wśród chłopów i mieszczan, lecz także 

poddanych. W roku 1712 w celu ograniczenia poża-
rów liptowska szlachta zdecydowała się opodatko-
wać nieposłusznych poddanych, którzy palili tytoń. 
Według spisu palaczy z roku 1735 z tytułu podatku 
od tytoniu na Liptowie pobrano do 215 sztuk złota 
i 50 denarów. Lista obejmuje 431 osób palących[19].

Sprzęt przeciwpożarowy z XVIII i XIX wieku

Pierwsze sikawki pożarowe pojawiły się na Lipto-
wie w drugiej połowie XVIII wieku. W latach 1782–
1783 jedną z pierwszych sikawek dla komitatu Lip-

14  S. Žiška, op. cit., s. 18.
15  M. Jesenský, op. cit., s. 93.
16  Praxis Criminalis. Corpus Iuris Hungarici. Tomus secundus, s. 40–41.
17  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej, Archiwum 
Państwowe Żylina z siedzibą w Bytczy, zakład pracy Liptowski Mikulasz 
(dalej: MV SR, ŠA LM), fundusz Mestečko Nemecká Ľupča, Súdny protokol 
1738–1791, s. 1–2.
18  S. Žiška, op. cit., s. 14.
19  F. Uličný, op. cit., s. 322.

Uczestnicy uroczystości strażackich w Liptowskim Gródku 18.09.1932 r. 
Źródło: Archiwum Państwowe w Żylinie z siedzibą w Bytczy, filia Liptow-
ski Mikulasz
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towa wykonał mistrz dzwonnic Józef Knobloch ze 
Zwolenia. W roku 1798 odnotowano sikawkę prze-
chowywaną w komitacie w miejscowości Liptowski 
Mikulasz[20]. Właśnie tam w roku 1781 mieszkańcy 
zatrudnili mężczyznę, który jako nocny stróż obser-
wował miasto z wieży i miał za zadanie wszczynać 
alarm w przypadku wybuchu pożaru. W roku 1817 
w Mikulaszu w trakcie gaszenia pożaru używano 
miejskiej mechanicznej sikawki[21].
Magistrat miasta Hybe kupił w roku 1812 w Bańskiej 
Bystrzycy „due Syringae – dwa wozy gaśnicze” 
za łączną wartość 5264 sztuk złota, które 
miały być wykorzystane w przypadku „na-
głego pożaru”. Były to duże sikawki pożaro-
we, które pomimo swej ówczesnej prostoty 
stanowią znaczący kamień milowy w histo-
rii pożarnictwa[22]. W Rużomberku od roku 
1784 obowiązywało rozporządzenie, zgod-
nie z którym na każdej ulicy powinny znaj-
dować się drabiny, haki i beczki z wodą.
W połowie XIX wieku nastąpił rozwój sprzę-
tu przeciwpożarowego, który dotarł także 
na Liptów. Po ręcznych, przenośnych i dwu-
kołowych sikawkach coraz bardziej po-
wszechne stały się czterokołowe wozowe 
sikawki na napęd ręczny i konny. Rozwój już 
w tym okresie doprowadził do wytworzenia 
znacznie bardziej niezawodnej, w pełni me-
talowej technologii. Na Węgrzech zaczęło 
się pojawiać wiele firm specjalizujących się 
w produkcji sprzętu przeciwpożarowego.

Organizacja straży pożarnej na Liptowie do roku 
1918

Rosnąca liczba pożarów zmusiła władze publiczne 
do podjęcia bardziej aktywnych działań w zakre-
sie zapobiegania pożarom. 27 czerwca 1857 komi-
sarz żupy liptowskiej Jozef Kučera wydał obszerne 
przepisy przeciwpożarowe, składające się z trzech 
części. Pierwsza zawierała informacje o ochronie 
przeciwpożarowej, druga instrukcje organizacji ga-
szenia, a trzecia informacje o postępowaniu po po-
żarze.

Częste pożary i wysiłki mające na celu ochronę 
mienia publicznego skłoniły władze miejskie do 
wykupienia ubezpieczenia przeciwpożarowego. 
Wiele pożarów było spowodowanych niedosta-
teczną konserwacją kominów. Kominiarstwo było 
już zajęciem koncesjonowanym, na które każdy 
kominiarz miał licencję. Najważniejszym zadaniem 
kominiarzy było usuwanie sadzy z kominów, co 

20  S. Churý, Hospodárenie domácej pokladnice Liptovskej stolice v 18. 
storočí, „Slovenská archivistika” 1995, nr 1, s. 121.
21  F. Uličný i współpr., Liptowski Mikulasz, Liptowski Mikulasz 2006, s. 57.
22  S. Žiška, op. cit., s. 19.

zapobiegało ich spalaniu i późniejszym pożarom. 
Podczas czyszczenia zwracali uwagę na usterki 
pieców, palenisk, rur i kominów oraz na inne środki, 
które mogły wywołać pożar: składowanie popiołu 
lub substancji łatwopalnych.

Pierwsze próby powołania ochotniczych i ratowni-
czych straży pożarnych w ówczesnym Królestwie 
Węgierskim miały miejsce na terenie obecnej 
Słowacji w roku 1847, kiedy to w Preszowie utwo-
rzono jednostkę straży pożarnej. Jednak początki 

nowoczesnej ochro-
ny przeciwpożarowej 
na Słowacji sięgają 
końca lat sześćdzie-
siątych XIX wieku. 
17 czerwca 1869 
Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych Kró-
lestwa Węgierskiego 
wydało w Budapesz-
cie okólnik skiero-
wany do „wszystkich 
podwładnych”, w któ-
rym w 12 punktach 
określono szczegól-
ne środki ochrony 
przeciwpożarowej[23]. 
Na początku grudnia 
1870 w Sopron od-

było się zgromadzenie założycielskie Regionalnej 
Straży Pożarnej Królestwa Węgierskiego (Magyar 
Országos Tűzoltó Szövetség), na którym „wszyst-
kie krajowe straże pożarne połączyły się w jed-
no główne stowarzyszenie regionalne z siedzibą 
w Peszcie”[24].
Wielki rozwój ochotniczych straży pożarnych 
na Słowacji nastąpił w latach siedemdziesiątych 
XIX wieku. Również ówczesna prasa słowacka 
zwracała uwagę na tworzenie się straży pożarnej. 
W krajowych gazetach 24 września 1872 ukazał się 
artykuł prof. Jána Gočára Zakładamy straż pożarną, 
w którym zachęca on słowackie społeczeństwo do 
tworzenia stowarzyszeń straży pożarnych[25]. Kilka 
miesięcy później opublikowano „Projekt Statutu 
Ochotniczej Straży Pożarnej”[26].

Ochotnicza Straż Pożarna w Rużomberku

Pierwsza ochotnicza straż pożarna na Liptowie po-
wstała w roku 1874 w Rużomberku, tuż po pożarze, 
który wybuchł 19 marca. Założycielem i pierwszym 

23  Proti požiarom, „Obzor” 15 VII 1869, nr 20, s. 154.
24  Walne zgromadzenie strażaków, „Obzor” 25 IX 1871, nr 27, s. 210–211.
25  Zakladajme hasičské spolky, „Národné nowiny” 24 IX 1872, nr 114, s. 1.
26  Nákres stanov pre dobrovoľné hasičské zbory, „Národné nowiny” 4 I 
1873, nr 2, s. 1, nr 4, s. 1.

Hełm pierwszego komendanta Straży 
w Rużomberku, Alexandra Schmidta. Źró-
dło: Muzeum Liptowskie w Rużomberku
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komendantem został szef stacji kolejowej Alexan-
der Schmidt[27]. Stowarzyszenie liczyło 51 członków; 
zobowiązało się do walki z pożarami i innymi klę-
skami żywiołowymi. Zarząd miasta kupił 50 kani-
strów na wodę i mobilną sikawkę. Stopniowo straż 
pożarna zdobywała nowe technologie i sprzęt, 
dzięki czemu skutecznie interweniowała w wielu 
pożarach w mieście i okolicy. W maju 1875 uroczy-
ście poświęcono flagę stowarzyszenia, której mat-
ką chrzestną była Klementína Jóobová[28]. W roku 
1877 Alexander Schmidt opublikował kieszonkowy 
podręcznik dla strażaków, zawierający również 
dane statystyczne ochotniczych straży pożarnych 
na Węgrzech od 1 maja 1876.

Ochotnicza straż pożarna w Liptowskim 
Mikulaszu

Podobnie jak w okolicznych miejscowo-
ściach, mieszczanom z Liptowskiego Mi-
kulasza pożary wyrządziły nie tylko wielkie 
szkody majątkowe, lecz także straty w lu-
dziach, spowolniły też rozwój urbanistyczny 
miasta. Wieczorem 10 listopada 1873 wy-
buchł pożar w Vrbickým Huštáku (dzisiejsza 
część Liptowskiego Mikulasza). Po tym wy-
darzeniu „nasze mieszczaństwo, pouczo-
ne nieszczęściem, postanowiło ustanowić 
i założyć straż pożarną w mieście – pomysł, 
który już był poruszany dwa lata temu”[29]. 
Sługa Anton Horanský wezwał do komitatu 
przedstawicieli wszystkich czterech gmin na kon-
sultacje w celu założenia straży pożarnej. Wybrano 
12-osobową komisję, której zadaniem było pozy-
skanie wzorcowych statutów stowarzyszenia i spo-
rządzenie na ich podstawie własnego. Na początku 
roku 1874 na wzór statutu Straży Pożarnej z Martina 
sformułowano i przedstawiono komisji statuty lo-
kalne, a po poprawkach przekazano je walnemu 
zgromadzeniu[30]. Nie minął miesiąc i 17 lutego po-
żar strawił dwie stodoły i dach domu, jednak szyb-
ka pomoc zapobiegła rozprzestrzenianiu się ognia. 
Straż pożarna jeszcze wówczas nie powstała. Jak 
wspominał korespondent gazety „Národné no-
winy”: „Szkoda, że naszą straż pożarną tak trudno 
powołać do życia”[31]. Po kolejnych dwóch miesią-
cach, w kwietniu 1874, nauczyciel Karol Ruppeldt 
ze smutkiem stwierdził: „Straż pożarna jest nadal 
świetnym pomysłem, musimy jeszcze kilka razy 
coś doszczętnie spalić, by zmądrzeć i w końcu to 
ugasić!”.

27  Z dejín hasičstva mesta Ružomberok, „ Slovák” 29 X 1939, nr 250, s. 20 
(załącznik).
28  P. Dvorský i współpr., op. cit., s. 226.
29  Sv. Mikuláš, 10. nov., „Národné nowiny” 13 XI 1873, nr 135, s. 4.
30  Sv. Mikuláš – hasičský spolok, „Národné nowiny” 3 I 1874, nr 1, s. 3–4.
31  Lipt. Sv. Mikuláš, 17. febr., „Národné nowiny” 19 II 1874, nr 21, s. 3–4.

Pod koniec kwietnia 1878 Liptowski Mikulasz padł 
ofiarą wielkiego pożaru. Naoczny świadek tak pisał 
na łamach gazety „Národné nowiny”: „Nasz Lipt. 
Mikulasz dziś zniknął! Wczoraj takie piękne, zadba-
ne miasto, dziś widać tylko nagie mury i wystające 
z nich kominy, rozpierzchający się strach i przeraże-
nie”[32]. Ogień spustoszył dużą część placu – spło-
nął kościół rzymskokatolicki, synagoga żydowska 
wraz ze szkołą, około 80 domów z bocznymi za-
budowaniami. To była wielka tragedia dla miasta, 
które w tamtym czasie nie miało jeszcze krajowej 
straży pożarnej. Dalej autor stwierdza: „Mamy pro-
tokół przeciwpożarowy i pieczęć, ale one niczego 

nie ugaszą. Zaczęliśmy około trzech lat temu, ale 
nie poczyniliśmy żadnych postępów. Wydaje mi 
się, że od tamtej pory pali się już czwarty raz, no 
cóż – jakoś nie potrafimy bądź nie chcemy zmą-
drzeć”[33]. 

Na początku roku 1880 temat stowarzyszenia stra-
ży pożarnej ponownie znalazł się na pierwszych 
stronach węgierskich i słowackich gazet. Głów-
ną przeszkodą w jego założeniu było to, że „od-
powiednie osoby nie mogą uzgodnić języka do-
wodzenia”[34]. Rok później na łamach czasopisma 
„Obzor” w relacji z Liptowskiego Mikulasza napisa-
no: „Nawet tutaj, w Mikulaszu powstaje stowarzy-
szenie ochotniczych strażaków. Główne trudności 
związane z powstaniem naszego stowarzyszenia 
straży pożarnej wynikają z bariery językowej, gdyż 
niektórzy nadgorliwi członkowie chcą mieć tu tak-
że węgierskie przywództwo”[35].

Pięć lat później, 13 lipca 1883, we Vrbicach wy-

32  Dopisy. Lipt. Sv. Mikuláš, 26. apríla, „Národné nowiny” 27 IV 1878, nr 
49, s. 4.
33  Ibidem.
34  Hasičský spolok v Lipt. Sv. Mikuláši, „Národné nowiny” 3 I 1880, nr 1, s. 3.
35  Dopisy. V Lipt. Sv. Mikuláši, „Obzor” 1881, nr 8, s. 59.

Orkiestra dęta Straży Pożarnej z Východnej. Źródło: Archiwum 
Państwowe w Żylinie z siedzibą w Bytczy, filia Liptowski Mikulasz
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buchł pożar, który stopniowo dotknął cały Vrbický 
Hušták i trzy czwarte miasta Liptowski Mikulasz. 
Spłonął także ewangelicki kościół, parafia i szkoła, 
prawie 300 domów i sąsiadujących z nimi budyn-
ków gospodarczych. W pożarze zginął honorowy 
mieszczanin i były kapitan miasta Jozef Kern, a tak-
że kilkoro dzieci. Ogień został „ugaszony” przez 
dachówki pochodzące z kamienicy i kościoła ka-
tolickiego. W gaszeniu pomagała straż pożarna 
z Rużomberka, Liptowskiego Trnovca i Liptowskie-
go Hrádku[36].

Rozmiar tego pożaru należy również przypisać 
temu, że we wszystkich czterech dzielnicach mia-
sta, które były dotknięte lub zagrożone pożarem, 
nadal nie działała straż pożarna. Ratownicze jed-
nostki straży pożarnej wyposażone w sprzęt gaśni-
czy istniały w okolicznych zakładach garbarskich. 
Na przykład w zakładzie Petra Hubka były dostęp-
ne sikawka i hydrofor, które można było podłączyć 
do maszyn parowych w warsztacie. Znów rozległy 
się głosy wzywające do powołania straży pożar-
nej. 

Ten fatalny pożar przyspieszył powstanie ochot-
niczej straży pożarnej w Liptowskim Mikulaszu. 
W październiku 1883 zwołano 12-osobowy ko-
mitet przygotowawczy, który pod prze-
wodnictwem Petra Vitáliša opracował 
statut stowarzyszenia, zatwierdzony 6 
maja 1884 i przesłany do zatwierdzenia 
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
w Budapeszcie[37]. Dwa lata później we 
Vrbicach utworzono ochotniczą straż po-
żarną. Różnice językowe prawdopodob-
nie utrzymywały się także w następnym 
okresie, skoro pod koniec roku 1891 „Wę-
grzy z Mikulasza zebrali się i utworzyli dla 
ratowania miasta przed pożarem, a przed 
Panami-Słowianami ‘őnkénytes tűzoltő 
egylet’, czyli straż pożarną z dowódz-
twem węgierskim”[38].

Według statystyk od roku 1873 do 1879 na Wę-
grzech zarejestrowano 28 195 pożarów, które do-
tknęły 16 950 miast, miasteczek i wsi (średnio 4000 
pożarów rocznie). W roku 1879 suma zniszczeń 
w komitacie Liptów sięgnęła 200 000 sztuk zło-
ta[39].

W latach osiemdziesiątych XIX wieku na Liptowie 

36  „Národné nowiny” 1883, nr 81, s. 3, nr 82, s. 2–3, nr 83, s. 4, nr 84, s. 
3–4, nr 99, s. 3; zob.: „Obzor” 1883, nr 20, s. 154; „Korouhev na Sionu” 1883, 
nr 14, s. 219–220.
37  J. Rűckschloss, Hasičstvo v Lipt. Sv. Mikuláši, „Tatranský Slovák” 1943, 
nr 40, s. 5.
38  Dopisy. Z Liptova, 12. jan., „Národné nowiny” 1 I 1892, nr 6, s. 3.
39  Ze statystyk pożarów krajowych, „Obzor” 1882, nr 12, s. 89–90.

powstały kolejne ochotnicze jednostki straży po-
żarnej. W roku 1880 w Liptowskim Hrádku (prze-
wodniczący Róbert Korsányi, komendant Karol 
Abonyi) utworzono ochotniczy związek pożarni-
czo-gaśniczy. W tym samym roku w ówczesnej 
niemieckiej Ľupči (przewodniczący Daniel Bodický, 
komendant Samuel Hendl) powołano straż pożar-
ną. W roku 1881 sformowano straż pożarną w Lip-
towskim Trnovcu (komendant Juraj Puchý), w 1882 
w Bobrovcu (komendant Peter Arvay), w 1886 
w Vrbicy, w 1888 w Palúdzkiej, w 1891 w Liptow-
skiej Sielnicy.

Ważnym dokumentem z zakresu ochrony przeciw-
pożarowej obowiązującym dla całych Węgier było 
rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych Węgier z 12 sierpnia 1888 nr 53888. Zgodnie 
z paragrafem 8 każda gmina była zobowiązana do 
powołania jednostki straży pożarnej w celu ochro-
ny przed pożarami. Mogła ona być:

a) płatna (głównie tylko w miastach, zawodo-
wi strażacy);
b) dobrowolna, zorganizowana na zasadach fe-
deralnych;
c) obowiązkowa dla mężczyzn w wieku od 20 
do 40 lat, pod przewodnictwem rady gminy[40].

W roku 1893 żupa lip-
towska wydała przepi-
sy przeciwpożarowe, 
które podzieliły tery-
torium Liptowa na 30 
okręgów pożarowych. 
Właśnie od tego 
momentu możemy 
mówić o rozpoczę-
ciu zorganizowanej 
ochrony przeciwpo-
żarowej na Liptowie. 
Na początku XX wieku 

powstały pierwsze fabryczne straże pożarne: w fa-
bryce włókienniczej Mautner w Rużomberku oraz 
w fabryce produkującej masę celulozową i papier. 
W tym okresie ochotnicza straż pożarna na Lipto-
wie była częścią Stowarzyszenia Straży Pożarnej 
Królestwa Węgierskiego.

Spośród dużej liczby pożarów na Liptowie 
pod koniec XIX wieku należy wspomnieć przy-
najmniej o dwóch. Ostatniego dnia stycznia 1899 
w nocy w Bobrovcu wybuchł wielki pożar. Na sku-
tek silnego wiatru w krótkim czasie ogień pochło-
nął 180 domów z całym dobytkiem gospodarskim, 
spłonęło także około 200 owiec, ponad 30 świń 

40  E. Kufčák, Z dejín požiarnej ochrany v okrese Liptovský Mikuláš – doku-
menty a materiály, MV SR, ŠA LM.

Gôtovany. Strażacy w mundurach z 1936 
roku. Źródło: Archiwum Państwowe w Żylinie 
z siedzibą w Bytczy, filia Liptowski Mikulasz
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i niezliczona ilość drobiu. Ale co najbardziej bole-
sne, w pożarze poniosło śmierć „12 osób, w tym 4 
matki, 6 dzieci w wieku od 5 miesięcy do 9 lat, 2 na-
stolatki, jedna 12-latka i jedna 16-latka, ze strachu 
zmarły dwie kobiety”. Całkowite zniszczenia osza-
cowano na prawie 350 000 sztuk złota. O pożarze 
informowały wszystkie ówczesne gazety[41]. Dla 
pogorzelców zorganizowano zbiórkę. Niecałe pięć 
miesięcy później, 20 czerwca 1899, około godziny 
19:00, w miejscowości Prostredný Sliač wybuchł 
kolejny wielki pożar. W niespełna dwie godziny 
spłonęły 43 domy gospodarcze wraz z zabudowa-
niami, bez dachu nad głową 
zostało prawie 400 osób[42]. 
Lokalny pastor Andrej Hlinka 
zwrócił się na łamach słowac-
kich gazet z prośbą o pomoc 
poszkodowanym[43]. Cztery 
lata przed tymi wydarzeniami, 
2 listopada 1894, spłonęła za-
chodnia część wsi, a teraz po-
dobnej katastrofie uległa stro-
na wschodnia.

W roku 1901 w Królestwie Wę-
gierskim zarejestrowano 17 713 
pożarów w 5909 wsiach. Straty 
wyniosły 28 milionów koron, 
życie straciły 84 osoby. W 1098 
przypadkach przyczyną było podpalenie, w 27 nie-
uwaga, w 410 uderzenie pioruna, a 855 pożarów 
zostało spowodowanych przez dzieci[44].

Do roku 1918 w Liptowie było wiele straży pożar-
nych, które zostały zarejestrowane przez władze 
zwierzchnie. W roku 1912 urząd Slúžnova w Lipto-
vskim Hrádku zarejestrował następujące jednostki 
straży pożarnej: 1891 – Štrba, 1892 – Svätý Peter 
(obecnie Lipt. Peter), Vavrišovo, Jamník, Pribylina, 
Východná, Važec, Teplička, Hybe, Liptowska Koka-
va, Dovalovo, 1890 – Liptowski Hrádok, 1898 – Lipt. 
Prúbka, 1911 – Podtúreň.

Strażacy ochotnicy na Liptowie po roku 1918

Powstanie Republiki Czechosłowackiej w paździer-
niku 1918 otworzyło słowackim strażakom nowe 
możliwości nie tylko w dziedzinie ochrony prze-
ciwpożarowej, lecz także pracy kulturalnej i so-
cjalnej. W grudniu 1919 w Brnie powstało Czecho-

41  Veľký Bobrovec, 7. febr., „Slovenské listy” 1899, nr 13, s. 3, nr 12, s. 
6. Zob. także: „Národné nowiny” 1899, nr 16, s. 3; „Kresťan” 1899, nr 8, 
s. 10–11, nr 9, s. 12–13; „Ľudové nowiny” 1899, nr 7, s. 53; „Slovenské 
nowiny” 1899, nr 15, s. 2–3.
42  A. Hlinka, Požiar v Sliači v Liptove, „Slovenské listy” 1899, nr 33, s. 3; 
„Slovenské listy” 1899, nr 32, s. 6.
43  Idem, Prosba, „Ľudové nowiny” 1899, nr 27, s. 216.
44  Chýrnik, Ohne, „Národný hlásnik” 1902, nr 21, s. 335.

słowackie Stowarzyszenie Straży Pożarnej, które 
zrzeszało straż pożarną z Czech, Moraw i ze Śląska. 
Słowacka straż pożarna nie mogła się przyłączyć, 
ponieważ nie miała wówczas własnej centralnej 
organizacji. 6 sierpnia 1922 na krajowym zjeździe 
czechosłowackiej straży pożarnej w Trenczynie 
utworzono Regionalną Jednostkę Straży Pożarnej 
na Słowacji (Zemská Hasičská Jednota na Sloven-
sku, ZHJS) z siedzibą w miejscowości Turčiansky 
Sv. Martin. Pierwszym dowódcą został Vojtech Ne-
mák (1861–1932). 

ZHJS kontynuowała tradycje ochrony przeciw-
pożarowej z czasów Królestwa Węgierskiego. Or-
ganizowała ochotnicze straże pożarne i jednostki 
powiatowe (OHJ), rozwijała zawodową i techniczną 
stronę straży pożarnej, prowadziła działalność kul-
turalno-oświatową. Centrali ZHJS podlegały OHJ, 
które powstawały od roku 1922. Zakładane były 
stopniowo i zgodnie z kolejnością tworzenia otrzy-
mywały numery seryjne, które stawały się częścią 
ich nazwy.

Również przedstawiciele żupy liptowskiej zwrócili 
większą uwagę na kwestię ochrony przeciwpoża-
rowej. Na posiedzeniu komitetu 28 czerwca 1922 
omówiono i zatwierdzono nowy „Statut Straży 
Pożarnej żupy liptowskiej”. Składał się on ze 101 
ustępów i z 10 „nagłówków” – rozdziałów[45]. Usta-
wa nakładała obowiązek bycia strażakiem na każ-
dą osobę w wieku od 18 do 50 lat, która zostanie 
uznana za zdolną do służby przez komisję powoła-
ną przez przedstawicieli gminy. W gminach, w któ-
rych istniała ochotnicza straż pożarna, powierzano 
działającej lokalnie straży prowadzenie jednostki. 
Powiatowy inspektor straży pożarnej został dorad-
cą żupana ds. straży pożarnej. W powiecie główny 
urzędnik, a w miastach rada miejska powoływali 

45  Statut pożarno-policyjny żupy liptowskiej, „Republikán” 15 VII 1922, s. 
1–2, 25.

Technika strażacka z oferty firmy Fridrich Seltenhofer z Sopronu. 
Źródło: Archiwum Państwowe w Żylinie z siedzibą w Bytczy, filia Liptowski Mikulasz
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dożywotnio tzw. powiatowego/miejskiego inspek-
tora straży pożarnej.

Powstające w tym okresie w poszczególnych gmi-
nach Okręgowe Straże Pożarne zaczęły metodycz-
nie i organizacyjnie kierować jednostkami straży 
pożarnej. 13 maja 1925 powstała OHJ nr 54 w Lip-
towskim Hrádku; pierwszym dowódcą był Ervín 
Spitzkopf (1894–1940), notariusz z miejscowości 
Dovalovo. W październiku 1925 w Liptowskim Mi-
kulaszu powstała OHJ nr 59 pod dowództwem 
Adalberta Okoličániego. 

W kwietniu 1926 w Rużomberku zwołano zgroma-
dzenie straży pożarnej, na którym powołano OHJ 
nr 65. Na posiedzeniu odczytano i zatwierdzono 
statut oraz dokonano wyboru funkcjonariuszy. 
Na komendanta okręgu został wybrany naczelnik 
powiatowy Vojtech Skyčák[46].

Powiatowe jednostki straży pożarnej działające 
na Liptowie aktywnie wypełniały swoje zadania 
nie tylko interwencyjnie, lecz także zawodowo. 
Na przykład OHJ nr 54 w miejscowości Liptowski 
Hrádek pod koniec października 1927 zorganizo-
wała kurs dla powiatowych funkcjonariuszy straży 
pożarnej. Co ciekawe, w tym czasie w siedzibie po-
wiatu Liptowski Hrádek nie było straży pożarnej[47]. 
Po upadku powiatu Liptovský Hrádok w roku 1928 
obie jednostki zostały połączone i utworzono OHJ 
nr 54 Liptowski Mikulasz (dowódca: Ervín Spitz-
kopf). Pierwsze szkolenie strażackie dla funkcjo-
nariuszy straży pożarnej w nowej gminie odbywało 
się od 29 marca do 2 kwietnia 1932[48]; wzięło w nim 
udział 134 słuchaczy. Po zdaniu egzaminu uczest-
nicy szkolenia otrzymywali tzw. certyfikat ukończe-
nia kursu. W programie zajęć znalazły się wykłady 
z następujących przedmiotów: przepisy straży po-
żarnej, regulamin pracowniczy, straż pożarna w za-
kresie organizacji wsi, uzbrojenie i sprzęt, taktyka 
gaśnicza oraz służba samarytańska (zdrowotna).
W niedzielę 18 września 1932 OHJ nr 54 Liptow-
ski Mikulasz zorganizowała ćwiczenia powiatowe 
związane z uroczystym przekazaniem i poświęce-
niem dwóch sikawek motorowych oraz sztandaru 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Liptowskim Hrád-
ku[49].

Ochotnicza straż pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna została powołana 
na spotkaniu inauguracyjnym. Podczas spotkania 

46  Utworzenie powiatowej Jednostki Straży Pożarnej w Rużomberku, 
„Republikán” 1926, nr 17, s. 4.
47  Liptovský Hrádok, „Hasičské listy” 1927, nr 11, s. 155–156.
48  Hasičstvo pod Tatrami, „Hasičské listy” 1932, nr 5, s. 75.
49  Hasičská okresná jednota nr 54 Lipt. Sv. Mikuláš, „Hasičské listy” 1932, 
nr 10, s. 161.

uczestnicy uzgodnili cele, do których dąży stowa-
rzyszenie, sposób ich osiągnięcia i wewnętrzną or-
ganizację. Wszystkie niezbędne elementy musiały 
zostać zawarte w statucie przyjętym na zebraniu 
inauguracyjnym. Stowarzyszenie Straży Pożarnej 
uzyskało osobowość prawną dopiero po oficjal-
nym zatwierdzeniu statutu przez właściwy organ 
polityczny (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 
później Urząd Wojewódzki).

W połowie lat trzydziestych XX wieku w powiecie 
Liptowski Mikulasz było 69 jednostek ochotniczej 
straży pożarnej i 1067 czynnych członków, a na wy-
posażeniu znajdowały się: 1 wóz strażacki, 22 si-
kawki silnikowe i 76 ręcznych; w roku 1936 odbyło 
się 47 interwencji[50].
Jednostki ochotniczych strażaków – funkcjonariu-
szy i członków zwyczajnych – kładły duży nacisk 
na szkolenie zawodowe. Wielu ukończyło tzw. 
szkolenia organizowane przez OHJ i ZHJS. Szko-
lenie teoretyczne nastawione było na zdobycie 
podstawowej wiedzy zawodowej z zakresu po-
żarnictwa. Ważną częścią działań strażaków były 
regularne ćwiczenia. Rozpoczynały się każdego 
roku w marcu i kończyły pod koniec października. 
Ćwiczenia przeciwpożarowe odbywały się zwykle 
w niedzielne poranki na terenie przed remizą lub 
w innym dogodnym miejscu. Podstawą szkole-
nia praktycznego był „Porządek szkolenia Straży 
Pożarnej na Słowacji” (1936). Ćwiczenia taktyczne 
prowadzono według „Taktyki strażackiej” (1929). 
Treść szkolenia była ustalana według „Książki ćwi-
czeń do ćwiczeń marszowych” (1926). 

Ważny dla członka straży pożarnej był mundur. 
Po utworzeniu ZHJS umundurowanie zostało 
stopniowo ujednolicone. W roku 1924 Dušan Šulc 
wydał rozporządzenie „Umundurowanie, wypo-
sażenie i oznaczenie straży pożarnej na Słowacji”. 
Wyposażenie strażaka składało się z czapki na pa-
sek, hełmu chroniącego głowę przed uderzeniami, 
munduru oraz pasa z siekierą. Mundury podzielono 
na robocze i oficjalne. Roboczy był wykonany z ja-
snobrązowego płótna, a oficjalny z ciemnoniebie-
skiej tkaniny. Na podstawie powyższego rozporzą-
dzenia następowało również przyznawanie rangi. 
Podstawę stanowiły czerwone wstawki kołnierzy-
ka wraz z naszywką – biały lub żółty granat z pło-
mieniem i paskami o różnej szerokości i numeracji 
– każda funkcja miała przypisane oznaczenia.

W kwietniu 1936 Okręgowy Urząd w Bratysławie 
zatwierdził na podstawie dekretu Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych zmianę umundurowania 
i oznaczeń rangowych członków straży pożarnej 

50  Lipt. Sv. Mikuláš. Hasičská okresná jednota nr 54, „Hasičské listy” 
1937, nr 3, s. 58.
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na Słowacji[51]. Oficjalny mundur przypominał mun-
dur wojskowy – marynarka uszyta z ciemnoniebie-
skiego materiału z półleżącym kołnierzem, na któ-
rej przodzie umieszczono wstawki z czerwonego 
sukna. Na naszywce na naramienniku, tzw. domo-
vence, znajdował się znak regionalny i numer OHJ.
Uroczystości strażackie stanowią ważne wydarze-
nie w życiu każdej jednostki straży pożarnej. Stra-
żacy, jako służba mundurowa, podlegali określo-
nym zasadom etycznym, estetycznym i moralnym, 
których przestrzeganie przejawiało się zwłaszcza 
podczas takich uroczystości. Najważniejsze uro-
czystości strażackie obejmowały: poświęcenie 
sztandaru straży pożarnej, poświęcenie nowej 
pompy strażackiej oraz coroczne obchody istnie-
nia straży pożarnej. Sztandar strażacki jest symbo-
lem niezależnego istnienia straży w historii straży 
pożarnej, wyraża dumę i powagę ruchu pożarni-
czego. Był i nadal jest używany przy uroczystych 
okazjach i pogrzebach członków straży pożarnej. 
Sztandar strażacki przedstawia jednostkę macie-
rzystą w kraju i za granicą.

Wiele jednostek straży pożarnej stopniowo uno-
wocześniało swoje wyposażenie techniczne. Po-
święcenie nowych sikawek motorowych należało 
do najważniejszych uroczystości strażackich. Od-
bywały się one z udziałem ważnych przywódców 
kościelnych, m.in. Andreja Hlinki w Rużomberku 
w maju 1930[52].

Oprócz festynów strażackich, umundurowani 
strażacy uczestniczyli również w uroczystościach 
o charakterze publicznym lub religijnym, np. świę-
cenie dzwonów lub uroczystość odsłonięcia po-
mników, a także podczas świąt państwowych. Straż 
pożarna pełniła ponadto ważną misję kulturalną. 
Wiele jednostek miało własną grupę muzyczną, 
wystawiało amatorskie przedstawienia teatralne, 
organizowało bale i potańcówki.

Sprzęt przeciwpożarowy na Liptowie, i ogólnie 
na Słowacji, przeszedł znaczące zmiany od czasu 
powstania ZHJS, nie tylko pod względem jako-
ści, lecz także ilości. Pomimo ciągłej modernizacji 
w wielu jednostkach nadal używano tylko ręcznych 
sikawek. Pod okiem ZHJS na Liptowie stopniowo 
zaczęły się pojawiać rozmaite rodzaje i typy sprzę-
tu, najczęściej sikawki dwukołowe. Modernizacja 
odbywała się we współpracy z władzami gminy 
i miejskimi. Zaczynano używać sikawek motoro-
wych, takich jak Ebert-Delahaye, Flander, Škoda, 
Walter-Jinonice, Stratílek itp. Do wyposażenia na-
leżały różnego typu i marki węże, bębny do węży, 
złączki i szybkozłączki do węży, haki, siekiery stra-

51  Zmiana munduru, Obežník nr 8, „Hasičské listy” 1936, nr 6, s. 116–121.
52  Nowy pojazd straży pożarnej w Rużomberku, „Slovák” 1930, nr 120, s. 6.

żackie, rozmaite drabiny, liny. Miejska straż pożarna 
dysponowała wozami strażackimi.

Pożary i inne zdarzenia

Pomimo zwiększonej ochrony przeciwpożarowej, 
większej liczby jednostek straży pożarnych, lep-
szej sytuacji materialnej i technicznej, a zwłaszcza 
ofiarnej pomocy strażaków, pożary nadal zagrażały 
ludności. Na łamach prasy znajdujemy liczne do-
niesienia o pożarach we wsiach i w miasteczkach 
z okolicy Liptowa.

Jeden z największych pożarów wybuchł 17 lipca 
1931 w malowniczej podtatrzańskiej wsi Važec. 
Malarz Jan Hála pisał: „Patrzę, patrzę i nie mogę 
uwierzyć własnym oczom, nie mogę uwierzyć, że 
ruiny, gruz, wystające kominy, spalone progi, że to 
spotkało moją wieś w Tatrach? Moje serce drży, 
a łzy napływają mi do oczu. Ile piękna tu spłonę-
ło pod pokrytymi gontem srebrzystymi dachami. 
Jaka poezja ulatniała się wraz z czerwonymi pło-
mieniami, ile obrazów przepadło. Ludzie nicze-
go nie uratowali”[53]. Według oficjalnego raportu 
w Važci spłonęło prawie 500 domów mieszkalnych 
z budynkami gospodarczymi. Szkody oszacowano 
na około 16 milionów koron. W akcji ratowniczej 
wzięły udział straże pożarne z miejscowości Lip-
towski Mikulasz, Liptowski Hrádek, Východná, Hýb, 
Štrba, Lučivná, Vyšná i Nižná Šuňava, Poprad, Ve-
ľká, Matejoviec i Spišská Sobota. Ponad 2000 osób 
straciło dach nad głową[54].

Kolejny wielki pożar miał miejsce 4 maja 1934 w Ni-
žnej Revúci. Wskutek silnych podmuchów wiatru 
ogień rozprzestrzenił się na całą okolicę i w ciągu 
30 minut pochłonął 56 domów i budynków gospo-
darczych; 228 osób zostało bez dachu nad głową. 
W akcji ratowniczej wzięła udział straż pożarna 
z Revúc, Osady, Lúžnej i Rużomberka; pożar zloka-
lizowano po nieprzerwanej, ośmiogodzinnej mor-
derczej pracy. Pracowało sześć pomp z silnikiem 
i pięć ręcznych[55].

Członkowie straży pożarnej uczestniczyli nie tylko 
w gaszeniu pożarów, lecz także w wielu akcjach 
ratowniczych i poszukiwawczych. Latem 1943 stra-
żacy z Liptowskiego Mikulasza wzięli udział w po-
szukiwaniach w wodach Vrbickýego Plesa ciała 
utopionego ucznia. Akcja zakończyła się powo-
dzeniem[56].

53  Ochotnicza straż pożarna w kraju żylińskim, Żylina 2015, s. 101.
54  „Republikán” 1931, nr 30, s. 3; „Robotnícke noviny” 1931, nr 162, s. 1, 
nr 163, s. 1–2; „Slovák” 1931, nr 160, s. 2, nr 165, s. 2; „Slovenská politiky” 
1931, nr 159, s. 5; „Krásy Slovenska” 1931, nr 7, s. 231–234.
55  „Podtatranský kraj” 1934, nr 14, s. 3, nr 16, s. 2; „Slovák” 1934, nr 103, s. 2.
56  Nešťastie na Vrbickom plese, „Hasičské listy” 1943, nr 7, s. 115.
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Ochotnicza straż pożarna Liptowa 
w latach 1939–1951

W październiku 1938 w Żylinie ogłoszono autono-
mię Słowacji. W związku z nowym układem prawa 
krajowego Wojewódzka Straż Pożarna na Słowacji 
została zmieniona na Regionalną Jednostkę Straży 
Pożarnej na Słowacji (Krajinská Hasičská Jedno-
ta na Slovensku, KHJS). 14 marca 1939 ogłoszono 
niepodległe państwo słowackie. W tym okresie 
dokonano reorganizacji najwyższej władzy – zmie-
niono nazwę Regionalnej Jednostki Straży Po-
żarnej na Słowacji na Słowackie Stowarzyszenie 
Straży Pożarnej (SHS). Strażacy byli zobowiązani 
do wymiany dawnych odznak czeskich na słowac-
kie, trójkolorowe, które później zostały zastąpione 
nową odznaką na czapce.

W latach 1939–1945 OHJ nr 54 w Liptowskim Mi-
kulaszu udało się zachować apolityczność ochot-
niczej straży pożarnej. Po wybuchu słowackiego 
powstania narodowego wielu członków zaangażo-
wało się w walkę i wielu w niej zginęło. We wrze-
śniu 1945 zmodyfikowano statut SHS, zgodnie 
z którym zmieniono nazwę na Regionalną Sło-
wacką Straż Pożarną (SZHJ), która weszła w skład 
Związku Czechosłowackiej Straży Pożarnej. OHJ 
Liptowski Mikulasz kontynuowała działalność rów-
nież w tym okresie[57].

Ustawa nr 62/1950 Zb. o ochronie przed pożarami 
i innymi klęskami żywiołowymi doprowadziła do 
ujednolicenia prawa w całym państwie. Dbałość 
o ochronę przeciwpożarową została ustawowo 
powierzona komitetom narodowym.

Ostatnia wielka uroczystość strażacka w duchu 
tradycji pożarniczych z „dawnych” lat odbyła się 
17 czerwca 1951 w Hybiach. W tym samym dniu 
w powiecie Liptovský Hrádok miał także miejsce 
powiatowy dzień strażaka, w którym uczestniczy-
ło ponad 2000 osób. Straż pożarna z Liptowskiej 
Porúbky i Dovalova przeprowadziła ćwiczenia 
przeciwpożarowe mające na celu szybką reakcję 
na różne klęski żywiołowe[58].

W roku 1951, dzięki nowym warunkom polityczno-
gospodarczym i na podstawie ustawy nr 68/1951 
Zb. o organizacjach i zgromadzeniach ochotni-
czych, przeprowadzono reorganizację straży po-
żarnej w całej Republice Czechosłowackiej. Zgod-
nie z ustawą 35/1953 Zb. o państwowym nadzorze 
przeciwpożarowym i ochronie przeciwpożarowej 
oraz ustawą 95/1953 Zb. w sprawie organizacji 
państwowego dozoru przeciwpożarowego, ukon-

57  Straż pożarna podczas pracy, „Hasičské listy” 1945, nr 37, s. 4.
58  „Hasičské listy” 1951, nr 10, s. 298.

stytuowanie ochrony przeciwpożarowej (nie stra-
żackiej) zostało skorygowane, a także powołano 
specjalne organy państwowego nadzoru przeciw-
pożarowego. Zaczęto stosować nową nazwę: Cze-
chosłowackie Stowarzyszenie Ochrony Przeciw-
pożarowej (ČSZPO).

Ochotnicza straż pożarna w Liptowie obecnie

Po ustanowieniu niepodległej Republiki Słowackiej 
w roku 1993 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Republiki Słowackiej powołano zawodową straż 
pożarną. Liczba zawodowych strażaków stopniowo 
wzrastała, a ich wyposażenie techniczne i osobiste 
poprawiało się. Ustawa Rady Narodowej Republiki 
Słowackiej nr 315/2001 w sprawie Korpusu Stra-
żacko-Ratowniczego Republiki Słowackiej (HaZZ 
SR) wyznaczyła sposób wykonywania czynności 
przez jednostki HaZZ i HaZZ SR. Podczas reorga-
nizacji administracji państwowej w roku 1996 pier-
wotny powiat Liptowski Mikulasz został podzielony 
na powiaty Liptowski Mikulasz i Rużomberk. Tym 
samym doszło do rozdzielenia dawnego okręgo-
wego komitetu DPO SR.

W roku 2014 uchwalono Ustawę Rady Narodowej 
Republiki Słowackiej nr 37, która określiła stanowi-
sko Dobrowolnej Ochrony Przeciwpożarowej (DPO) 
Republiki Słowackiej (SR), jej cele i zadania. Częścią 
DPO SR jest organizacja terytorialna (ÚzO) DPO SR 
w Liptowskim Mikulaszu (LM). Obecnie główne 
stanowiska kierownicze sprawują: inż. Martin Le-
nárt, przewodniczący, inż. Peter Hutka, dowódca, 
i Patrik Ferjanc, sekretarz.

Jedną z popularnych tradycji podtrzymywanych 
do dziś są Niedziele Strażackie w Muzeum Wioski 
Liptowskiej w Pribylinie, zwane „Na slávu hasičom” 
(Chwała strażakom). W ostatnich latach ochotni-
cza straż pożarna z Górnego Liptowa wzbogaciła 
tradycję, dodając niekonwencjonalną konkurencję 
„O richtársku palicu” (O laskę wójta). Niezbędną 
częścią Niedzieli Strażackiej jest parada drużyn 
pożarniczych ze sztandarami i demonstracja naj-
nowocześniejszego i historycznego sprzętu gaśni-
czego, różne pokazy i konkursy dla dzieci.

Wiele jednostek ochotniczej straży pożarnej z Lip-
towa, np. Liptowska Porúbka i Hybe, podtrzymuje 
i rozwija przyjazną i partnerską współpracę z pol-
skimi strażakami (OSP).
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Liptovská stolica patrila  medzi tie administratívne 
útvary starého Uhorska, ktoré mali výrazné horské 
hranice. Územie stolice sa utvorilo v Liptovskej ko-
tline, ktorú na severe ohraničujú Tatry a Chočské 
vrchy, na západe Veľká Fatra a na južnej strane Níz-
ke Tatry. Východná hranica siahala až po štrbské 
rozvodie, ktoré rozdeľovalo Liptovskú a Poprad-
skú kotlinu. Pre hospodársky život Liptova a jeho 
administratívne členenie mala veľký význam rieka 
Váh s mnohými bočnými prítokmi. Liptovskú kotli-
nu pôvodne pokrývali rozsiahle lesy. Ešte aj kon-
com 19.storočia tvorili viac ako polovicu z celkovej 
výmery územia[1].

Liptov sa prvý raz písomne spomína v listinách 
kráľovskej kancelárie z 13.storočia. Podobne 
ako susedný Turiec a Orava, bol vtedy bol 
súčasťou zvolenského domínia a podliehal 
právomoci zvolenského župana až do za-
čiatku 14.storočia.

V prvej polovici 14.storočia mal Liptov už 
osobitného župana a územie sa konštitu-
ovalo ako samostatná Liptovská stolica. 
V tomto období pokračovalo osídľova-
nie Liptova vznikom Ďalších osád v centre 
i na okrajoch. V rannom stredoveku viedla 
cez Liptov významná obchodná cesta. Pri 
tejto ceste vznikli postupne tri významné 
hrady: Liptov, spomínaný aj ako Starý hrad 
(pôvodne administratívne centrum Liptova), 
Likava a Liptovský Hrádok[2].

Živelné pohromy, epidémie a požiare spre-
vádzali obyvateľov Liptova od nepamäti. Napríklad 
v roku 1313 bol veľký hlad, v roku 1334 rozsiahla 
morová epidémia a v roku 1338 invázia kobyliek. 
Okrem toho časté povodne  či suchá, ničili úrodu  
a ohrozovali ľudské životy.

Najobávanejším prírodným živlom však zostával 
oheň. Zo všetkých spomínaných pohrôm, tunajších 
obyvateľov najviac znepokojovali požiare. Z požia-
ru mali ľudia vždy prirodzený strach. Oheň pred-
stavoval neskrotnú a pustošivú silu, ktorá desila 
súčasníkov. Vyhorenie celých dedín a mestečiek 

1  J. Žudel, Stolice na Slovensku, Bratislava 1972, s. 73.
2  F. Sedlák, Z histórie Liptova, [in:] Pamiatky a múzeá, 9, 1960, č.4, s. 153.

v stredoveku predstavovalo rozsiahlu katastrofu.
Rozsiahle lesy Liptova boli bohatým zdrojom sta-
vebného materiálu, ktorý sa využíval na stavbu 
domov a hospodárskych budov. Strechy budov 
boli pokryté zväčša slamou či drevenými šindľa-
mi. V prípade požiaru vo väčšej zástavbe sa oheň 
rýchlo šíril z budovy na budovu a často mu v krát-
kom čase padlo za obeť niekoľko objektov. Príči-
ny týchto požiarov boli rôzne. Veľmi často to bola 
neodborná manipulácia s ohňom. Stretávame sa 
však aj s podpaľačstvom, ktoré bolo považované 
za ťažký zločin.

Osobitnú kapitolu predstavujú vojenské výpravy – 
napr. v roku 1433 tiahli zo Spiša cez Liptov husitské 

vojská. Cestou vypálili časť mestečka Hybe a skaze 
neušiel ani hrad v Hrádku[3]. Aj v nasledujúcom ob-
dobí nepokojov a mocenských bojov šľachtických 
rodov, boli mnohé osady vydrancované a vypále-
né. V roku 1474 bol počas bojov úplne vypálený 
a zničený Liptovský hrad, takže tento už z trosiek 
viac nepovstal[4].  Takéto požiare chápeme ako 
dôsledok ľudskej činnosti. Len požiare zapríčinené 
bleskami zaraďujeme medzi živelné pohromy.

Vyhorenie poddanských a meštianskych domov 
si pozorne všímali nadriadené stoličné inštitúcie, 

3  S. Žiška, Z dejín hasičstva v Hybiach, Obec Hybe 2018, s. 12.
4  F. Sedlák, Z histórie Liptova,  s. 156.

Stanislav Žiška
Z dejín dobrovoľnej požiarnej ochrany v Liptove

Členovia dobrovoľného ohňohasičského spolku z Liptovského Hrádku, 
koniec 19.stor. zdroj Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči, pracovisko 
Liptovský Mikuláš
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zemepáni i komorské a kráľovské úrady. Vyhorené 
domácnosti neboli povinné platiť daň a odvádzať 
dávky dovtedy, kým si nepostavili nové domy, ča-
sto aj dva roky.  Od roku 1557 sa v súpisoch port 
Liptovskej stolice začali uvádzať aj vyhorené domy. 
V súpise je zapísaných desať dedín a mestečiek: 
Ružomberok, Sielnica, Bobrovček, Sliače, Trstené, 
Žiar, Hybe, Závažná Poruba, Demänová a Ľubela. 
V septembri 1557 bolo v Liptove evidovaných pri-
bližne 40 meštianskych a poddanských domov[5].
Zo zachovaných údajov o požiaroch možno konšta-
tovať, že požiare domov či hospodárskych budov 
sa vyskytovali každoročne, hoci v rozličnom počte 
a ničivosti. Vzniku požiarov v letných mesiacoch 
napomáhali horúčavy a suchá, v zime vykurovanie 
a varenie najčastejšie na otvorených ohniskách. 
Takúto situáciu treba predpokladať počas trvania 
celého stredoveku. 

Vtedajšie hasiace možnosti boli veľmi jednoduché 
a málo účinné. Po vypuknutí požiaru, hlasným vo-
laním, krikom a zvonením na poplach sa dávalo 
na vedomie nebezpečenstvo ohňa. Hasenie sa-
motné a používaná výzbroj zodpovedala úrovni 
vtedajšieho technického pokroku.  Vedúcu úlohu 
pri hasení mal kominár alebo kováčsky majster, 
ktorému pomáhali iní remeselníci a obecní sluho-
via. Hasilo sa vedrami a putňami. Hasenie sa robilo 
odvážnym spôsobom, ktoré napriek neuveriteľnej 
smelosti a odhodlanosti zasahujúcich, bolo málo 
účinné. Hlavne pri veľkom ohni postihnutá budova 
zvyčajne zhorela, veľmi často ľahla popolom celá 
štvrť[6]. Nosená voda – podávaná ľudskou reťazou 
z rúk do rúk, tu nestačila. Preto tam, kde na lokali-
záciu ohňa nepomáhali vedrá s vodou, nastupova-
lo búranie okolitých horľavých častí susedných ob-
jektov. Medzi najpoužívanejšie hasiace zariadenia 
tak patrili trhacie háky, sekery, halapartne, lopaty, 
motyky, rebríky a drevené okované sudy a vedrá. 
Postupy hasenia a odporúčania ako oheň likvido-
vať, vznikali a uplatňovali sa v živote veľmi poma-
ly, často žiaľ až na základe tragických skúseností 
z predchádzajúcich požiarov. 

V 17.storočí, v období tzv. stavovských protihabs-
burských povstaní (1604- 1711), mnohé vojenské 
akcie sa odohrávali aj na území Liptova. Vojská po-
vstaleckých kurucov, ale aj cisárske vojská – laban-
ci, vzájomne sa striedajúc, veľmi často drancovali 
a podpaľovali liptovské dediny a mestečká. V roku 
1707 bol na rozkaz Františka II. Rákocziho zničený 

5  F. Uličný, Dejiny Liptova od 9. Do 19.storočia, Lipt. Hrádok 2014, s. 361.
6  J. Bendík, Príspevok k dejinám hasičstva, [in:] Hasičské listy, 10, 1932, 
č.10, s. 159 – 160.

Likavský hrad, ktorý odvtedy zostal v ruinách[7].

Od 14.storočia, prakticky až do 19.storočia, likvi-
dáciou požiarov v mestách a väčších obciach boli 
poverované združenia remeselníkov - cechy. Cech 
totiž svojou vnútornou organizáciou a pomerne 
dobrou disciplínou vyhovoval požiadavkám zacho-
vať pri hasení poriadok a disciplínu. 

Na základe každoročne sa opakujúcich požiarov 
a ich ničivých dôsledkov – hlavne krátenia daní, 
pristúpila liptovská vrchnosť k návrhu poskytova-
nia materiálnej pomoci pohorelcom. V roku 1642 
vznikol v Nemeckej (dnes Partizánskej) Ľupči po-
žiar od úderu blesku, ktorý zničil viac ako polovicu 
mestečka. Pohorelci opustili zhorenisko a ich po-
zemky stratili hodnotu. Magistrát mestečka sa roz-
hodol, že opustené usadlosti spolu s poľami darujú 
novým osadníkom. Mnohé parcely pospájali, čím 
zväčšili ich výmeru a atraktivitu. Týmto spôsobom 
Nemecká Ľupča opäť povstala z popola[8].

Okrem požiarov obytných domov sa vyskytli aj po-
žiare iných budov, napr. v roku 1756 zhorela koliba 
na salaši v Liptovskom Trnovci, v r. 1779 krčma v Hu-
bovej, v r. 1790 píla v Kráľovej Lehote a v roku 1826 
pálenica v Liptovskej Štiavnici[9].  V reálnom živote 
bolo požiarov tak veľa, že o mnohých požiaroch sa 
na zasadnutiach Liptovskej stolice vôbec neroko-
valo.

V roku 1708 zúril prudký požiar v Lipt. Sv. Mikuláši, 
ktorý od požiarov nebol ušetrený ani v nasledu-
júcich rokoch. Ako uvádza Matej Bel vo svojom die-
le „Liptovská stolica“ : „Početné požiare mestečko 
viackrát spustošili. Ako veľmi žalostné pre obyva-
teľstvo zostávajú pamätnými predovšetkým tie, 
ku ktorým došlo v rokoch 1708, 1709, 1724 a v roku 
1732 v deň  zasvätený sv. Jurajovi mučeníkovi“ (24.
apríla)[10]. 

V roku 1773 vyhorelo mestečko Vrbica. Oheň vtedy 
pohltil 19 domov, 47 humien a 108 maštalí.
Na konci júna 1797 postihol Ružomberok najväčší 
požiar v histórii. Za prudkého vetra, ani nie za po-
ldruha hodiny, bolo zničené takmer celé mesto, 
okrem zástavby na Veľkej Podhore a Sihoti. Úpl-
ne zhorelo 270 domov, kostol, fara, mestský dom, 
majer, škola, nemocnica, kaštieľ, píla, mlyn, soľný 
sklad. Zhoreli aj mosty nad Váhom a Revúcou. Za-

7  F. Sedlák, Z histórie Liptova,  s. 157.
8  M. Jesenský, Historické prírodné katastrofy v Žilinskom kraji, Kysucké 
múzeum v Čadci 2015, s. 90-91.
9  F. Uličný, Dejiny Liptova od 9. Do 19.storočia, s. 361.
10  M. Bel, Liptovská stolica, Kysucké múzeum v Čadci 2014, s.201.
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hynulo 16 ľudí a viac ako 20 bolo popálených. Po-
horelcom boli odpustené dane a Likavské panstvo 
znížilo v tomto roku odvádzané poplatky. Škody 
bola vyčíslená na viac ako 100 000 zlatých[11]. 

Prvým centrálnym ustanovením na ochranu pred 
požiarmi bol tzv. Ohňový patent Márie Terézie z 21. 
augusta 1751. Ten stanovil napríklad základné pro-
tipožiarne zásady pri výstavbe domov, povinnosť 
vybaviť dediny zvonicami a ustanoviť službu no-
čných vachtárov a najmä zaviedol základné zásady 
pre hasenie požiaru[12]. 

Dňa 26. júna 1788 vydal panovník Jozef II. „Poriadok 
na hasenie ohňa“, ktorý sprísnil a upresnil požiada-
vky prvého patentu zvlášť pre mestá a zvlášť pre 
dediny. Na základe uvedeného dokumentu vydal 
29.júla 1788 hlavný slúžny Liptovskej stolice Ignác 

Detrich „Požiarny poriadok stolice Liptovskej“. Ten-
to dokument bol záväzný pre všetky obce a mestá 
Liptova[13]. 

Predstavitelia miest a dedín si uvedomovali, že 
požiare sú vážnym problémom. Vydávali nariade-
nia, ktoré prísne trestali neopatrné zaobchádzanie 
s ohňom. Napr. v Liptovskom Trnovci, v Nemeckej 
Ľupči i vo Vrbici, trestali pôvodcu požiaru pokutou 
12 zlatých, neskôr k tomu pridali aj niekoľko dní vo 
väzení. 
Požiare najčastejšie vznikali neopatrnosťou alebo 
nedbanlivosťou ľudí. K vznieteniu ohňa došlo napr. 
v dôsledku sušenia sladu, sušenia ľanu, pálenia 

11  J. Jakubík, Ružomberok úplne zničený požiarom /r.1797/, [in:] Liptov, 
2, 1940, č.20, s. 2. Pozri  aj P. Dvorský a kol.: Ružomberok – monografia 
mesta. Harmony Banská Bystrica: Ružomberok 2009 s. 68.
12  P. Vítek, 95 rokov Dobrovoľného hasičského zboru v Jamníku, Obec 
Jamník 2020, s. 4.
13  S. Churý, Protipožiarne inštrukcie z roku 1788 pre Liptov a Oravu; [in] 
Zborník Slovenského národného múzea, LXIV, Etnografia 11, Martin 1970, 
s. 203 – 206.

pálenky, zle uskladneného dreva, nedbanlivej ma-
nipulácie s uhlíkmi, či napr. úmyslu zabránenia za-
mrznutia uskladnených zemiakov.
 
Štatistiky požiarov z tohto obdobia dokladajú, že 
ohne spôsobené bleskom sa objavovali, ale ojedi-
nele. V Hybiach úder blesku 18.júna 1811, spôsobil 
veľký požiar , ktorému padlo za obeť 22 domov[14]. 
Podobne veľký požiar spôsobený bleskom vypukol 
dňa 23. augusta 1832 v Ludrovej (Villaludrová). Vo 
večerných hodinách udrel blesk do jedného z hu-
mien. Za veľmi krátky čas zhorelo 9 hospodárskych 
budov spolu s 9 maštaľami[15]. 

Podpaľačstvo bolo od stredoveku považované 
za ťažký zločin. Zločinom úmyselného založenia 
požiaru sa zaoberali už najstaršie uhorské zákony. 
Pri riešení podpaľačstva sa sudcovia v liptovských 

mestách odvolávali väčšinou  na „zákony 
Božské a práva krajinské.“ Z kráľovských 
dekrétov a nariadení využívali sudcovia 
na Liptove napr. artikul (bod) 11 z roku 
1723, ktorý určuje tie trestné činy, ktoré 
majú byť potrestané smrťou. Medzi nimi 
sa nachádza aj podpaľačstvo (§ 13). Arti-
kul 109 z roku 1723sa zaoberá ochranou 
pred požiarmi[16].

V roku 1738 riešili dva prípady podpaľa-
čstva v Nemeckej Ľupči. Prvý požiar bol 
rýchlo uhasený, druhému padlo za obeť 
okolo 50 domov. Dvaja obvinení boli po-
trestaní vykonaním hrdelného trestu a tretí 
- vzhľadom na nízky vek, niekoľkonásob-

ným palicovaním metlou a vyhostením z mesta až 
na „hronskú stranu“.[17] V roku 1774 je zaznamenaný 
prípad podpaľačstva z Hýb, ktorý sa našťastie obi-
šiel bez strát na majetku a životoch. Požiar sa obža-
lovanej nepodarilo založiť, bola však odhalená, 
usvedčená z podpaľačstva a odsúdená na telesný 
trest 200 rán korbáčom a vyhnanie z mesta[18]. 

V 18.storočí bolo príčinou mnohých požiarov na Lip-
tove fajčenie, ktoré sa napriek mnohým zákazom,  
tešilo čoraz väčšej popularite nielen medzi zeman-
mi a mešťanmi, ale aj medzi poddanými.  Aby sa 
obmedzili požiare z fajčenia, liptovská vrchnosť sa 
v roku 1712 rozhodla zdaniť neposlušných podda-
ných, ktorí fajčili tabak. Podľa súpisu fajčiarov z roku 

14  S. Žiška. Z dejín hasičstva v Hybiach, s. 18.
15  M. Jesenský, Historické prírodné katastrofy v Žilinskom kraji, s. 93.
16  Praxis Criminalis. Corpus Iuris Hungarici. Tomus secundus, s. 40-41.
17  Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív Žilina so sídlom v Bytči, praco-
visko Lipt. Mikuláš (ďalej iba MV SR, ŠA LM), fond Mestečko Nemecká 
Ľupča, Súdny protokol 1738 – 1791, s. 1-2.
18  S. Žiška. Z dejín hasičstva v Hybiach, Obec Hybe 2018, s. 14.

Účastníci hasičskej slávnosti v Lipt. Hrádku 18.9. 1932. zdroj. Štátny 
archív v Žiline so sídlom v Bytči, pracovisko Liptovský Mikuláš
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1735, sa vyzbieralo na tabakovej dani v Liptove až 
215 zlatých a 50 denárov. V zozname je uvedených 
431 fajčiacich poddaných[19].

Hasičská technika 18. a 19.storočia.

Prvé hasičské striekačky sa na Liptove objavujú 
v druhej polovici 18.storoča. V rokoch 1782 – 1783, 
vyrobil jednu z prvých striekačiek pre Liptovskú 
stolicu, zvonársky majster Jozef Knobloch zo Zvo-
lena. V roku 1798 sa spomína „síkačka“, ktorá bola 
uložená v stoličnom dome v Liptovskom Sv. Miku-
láši[20]. Niekedy od roku 1781 si mikulášsky mešťania 
najímali muža, ktorý ako nočný strážnik z veže ko-
stola pozoroval, či niekde nevznikol požiar. V roku 
1817 používali v Mikuláši pri hasení mestskú me-
chanickú striekačku (sykačku)[21].

Magistrát mestečka Hybe zakúpil v roku 1812 
v Banskej Bystrici „due Syringae – dve Strjekačky“, 
v celkovej hodnote 5264 zlatých, ktoré 
boli určené proti „osudovému ohňu“.  
Boli to veľké striekačky, ktoré napriek 
svojej vtedajšej jednoduchosti pred-
stavujú významný medzník v dejinách 
boja proti požiarom[22]. 
V Ružomberku platilo od roku 1784 
nariadenie, podľa ktorého mali byť 
v každej ulici rebríky, háky a sudy s vo-
dou.

Od polovice 19.storočia zaznamenáva-
me veľký rozmach hasičskej techniky, 
ktorá sa objavuje aj v regióne Liptova. 
Po ručných prenosných a dvojkoleso-
vých striekačkách sa čoraz viac rozši-
rujú štvorkolesové vozové striekačky 
na ručný a konský povoz. Vývoj už 
v tomto období smeroval k výrobe ďaleko spoľah-
livejšej celokovovej techniky. V Uhorsku začínajú 
vznikať mnohé firmy špecializujúce sa na výrobu 
hasičskej techniky. 

Organizovanie hasičskej pomoci na Liptove do 
roku 1918

Vzrastajúci výskyt požiarov nútil verejnoprávne 
orgány aktívnejšie vstupovať do preventívnych 
požiarnych opatrení. Dňa 27.júna 1857 komisár Lip-
tovskej župy Jozef Kučera vydal rozsiahly protipo-

19  F. Uličný. Dejiny Liptova, s. 322.
20  S. Churý. Hospodárenie domácej pokladnice Liptovskej stolice v 18.
storočí, [in:] Slovenská archivistika, 30, 1995, č.1 s. 121.
21  F. Uličný a kol. Liptovský Mikuláš,  Liptovský Mikuláš 2006, s. 57.
22  S. Žiška. Z dejín hasičstva v Hybiach, s. 19.

žiarny poriadok, ktorý pozostával z troch častí. Prvá 
obsahovala informácie o požiarnej ochrane, druhá 
inštrukcie o organizácii hasenia a tretia o postupe 
po požiari.

Časté požiare a snaha ochrániť verejný majetok, 
viedli predstaviteľov miest a obcí  k uzatváraniu po-
žiarneho  poistenia.  Mnohé požiare vznikali z dôvo-
du nedostatočnej údržby komínov. Kominárstvo už 
bolo v tomto koncesovanou živnosťou, na ktorú 
mal každý kominár preukaz spôsobilosti. Najdôle-
žitejšou úlohou kominárov bolo odstraňovať z ko-
mínov sadze, čím sa predchádzalo vypaľovaniu 
komínov a následným požiarom. Pri vymetaní upo-
zorňovali na poruchy pecí, ohnísk, rúr a komínov 
a dbali na ďalšie protipožiarne opatrenia ako napr. 
uskladňovanie popola či horľavých látok.

K prvým pokusom o zakladanie dobrovoľných 
a záchranných hasičských zborov vo vtedajšom 

Uhorsku, došlo na úze-
mí Slovenska v roku 1847, 
kedy bol založený hasi-
čský zbor v Prešove.  Za-
čiatky novodobej požiarnej 
ochrany na Slovensku sa 
však  začínajú datovať až 
na konci šesťdesiatych ro-
kov 19.storočia. Dňa 17. júna 
1869 vydalo uhorské mi-
nisterstvo vnútra v Buda-
pešti obežník adresovaný 
„všetkým podriadeným 
vrchnostiam“, ktorý v dva-
nástich bodoch predpiso-
val konkrétne preventívne 
protipožiarne opatrenia[23].

Začiatkom decembra 1870 sa konalo v Šoproni za-
kladajúce valné zhromaždenie Uhorského krajin-
ského hasičského zväzu (Magyar Országos Tűzoltó 
Szövetség), na ktorom „splynuli sa všetky tuzem-
ské zbory hasičské v jeden hlavný krajinský spolok, 
a síce so sídlom v Pešti.“[24]

Veľký rozvoj dobrovoľných hasičských zborov 
na Slovensku nastal v 70.rokoch 19.storočia. Po-
zornosť zakladaniu hasičských zborov venovala aj 
vtedajšia slovenská tlač. Národné noviny uverejnili 
24.septembra 1872 článok prof. Jána Gočára „Za-
kladajme hasičské zbory“, v ktorom nabáda sloven-
skú verejnosť k zakladaniu hasičských spolkov[25]. 

23  Proti požiarom, [in:] Obzor, 7, 15.7.1869, č.20, s.154.
24  Valné shromaždenie hasičov,[in:] Obzor, 9, 25.9.1871, č.27, s.210-211.
25  Zakladajme hasičské spolky, [in:] Národné noviny, 3, 24.9.1872, č.114, s.1.

Prilba prvého veliteľa hasičov v Ružomber-
ku Alexandra Schmidta. Zdroj Liptovské 
múzeum v Ružomberku
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O niekoľko mesiacov neskôr, uverejnili spomínané 
noviny ako pomôcku „Nákres stanov pre dobrovo-
ľné hasičské zbory.“[26]

Dobrovoľný hasičský spolok v Ružomberku

Prvý dobrovoľný hasičský zbor na Liptove vznikol 
v roku 1874 v Ružomberku, krátko po požiari, ktorý 
vypukol 19.marca.  Zakladateľom a prvým veliteľom 
sa stal  prednosta železničnej stanice Alexander 
Schmidt[27]. Spolok mal 51 členov. Vedenie mesta 
kúpilo 50 kanví na vodu a mobilnú striekačku. Spo-
lok prevzal na seba povinnosť pri likvidácii požiarov 
a iných živelných pohrôm. Postupne hasičský zbor 
získaval novú techniku a vybavenie, vďaka čomu 
účinne zasahoval pri mnohých požiaroch v me-
ste i na okolí.  V máji 1875 bola slávnostne po-
svätená zástava hasičského spolku, ktorej krst-
nou matkou bola Klementína Jóobová[28]. V roku 
1877 vydal Alexander Schmidt vreckovú knižku 
určenú hasičom, v ktorej sa nachádzali aj štati-
stické údaje o dobrovoľných hasičských zboroch 
na území Uhorska k 1.máju 1876.

Dobrovoľný hasičský spolok v Liptovskom 
Svätom Mikuláši

Podobne ako v okolitých mestečkách a dedi-
nách, aj mešťanom v Liptovskom Sv. Mikuláši 
spôsobovali požiare nielen veľké majetkové ško-
dy, ale často aj obete na životoch, čím zväčšovali 
ľudské utrpenie. Časté požiare zároveň spomaľo-
vali urbanistický rozvoj mesta. 
Vo večerných hodinách 10.novembra 1873 začalo 
horieť na Vrbickom Huštáku (dnes súčasť Lipt. Mi-
kuláša). Po tejto udalosti „...meštianstvo naše po-
učené týmto nešťastím, zaumienilo si v meste zalo-
žiť a zriadiť hasičský spolok – myšlienka to, ktorá už 
pred dvoma rokmi pretriasaná bola.“[29] Slúžny An-
ton Horanský zvolal do stoličného domu zástupcov 
všetkých štyroch obcí ku porade, s cieľom – založiť 
hasičský spolok. Bol zvolený dvanásť členný výbor, 
ktorého úlohou bolo zaobstarať vzorové stanovy 
spolku a podľa týchto vypracovať vlastné stano-
vy. Začiatkom roka 1874, podľa vzoru stanov hasi-
čského spolku z Martina, boli vypracované miestne 
stanovy, ktoré boli predložené výboru a po úpra-
vách predložené valnému zhromaždeniu.[30] Neu-
behol však ani mesiac – 17.februára vypukol požiar, 

26  Nákres stanov pre dobrovoľné hasičské zbory, [in:] Národné noviny, 4, 
4.1.1873, č.2, s.1, č.4, s.1.
27  Z dejín hasičstva mesta Ružomberok, [in:] Slovák, 21, 29.10.1939, č. 
250, s. 20 (príloha).
28  P. Dvorský a kol. Ružomberok, s. 226.
29  Sv. Mikuláš, 10.nov., [in:] Národné noviny, 4, 13.11.1873, č.135, s.4.
30  Sv. Mikuláš – hasičský spolok [in:] Národné noviny, 5, 3.1.1874, č.1, s. 3- 4.

ktorému padli za obeť dve stodoly a strecha domu. 
Včasná pomoc zabránila ďalšiemu rozšíreniu ohňa. 
Hasičský spolok ešte stále nebol utvorený. Ako si 
povzdychol dopisovateľ Národných novín: „Len 
škoda, že sa náš hasičský spolok tak ťažko rodí.“[31] 
O ďalšie dva mesiace, v apríli 1874, učiteľ Karol 
Ruppeldt smutne konštatoval: „Hasičský spolok je 
ešte vždy – nádejný, musíme ešte zopár ráz vyho-
rieť, potom snáď dostaneme kuráž ku haseniu!
Veľký požiar zachvátil Lipt. Sv. Mikuláš na konci 
apríla 1878. Ako napísal očitý svedok na stránkach 
Národných novín  - „Nášho Lipt. Sv. Mikuláša dne-
ská niet!...Ešte včera tak pekné, úhľadné mesto, 
dnes vidíš iba holé múry a z nich vyčnievajúce, 

strach a hrúzu rozširujúce komíny.“[32] Oheň spu-
stošil veľkú časť námestia - zhorel rímsko-katolícky 
kostol, zhorela židovská synagóga so školou, cel-
kovo asi osemdesiat domov s bočnými staviskami 
ľahlo popolom. Bolo veľkou tragédiou mesta, že 
v tomto čase stále nemalo domáci hasičský zbor. 
Ten istý autor vo svojej informácii pokračuje: „Pro-
tokol hasičský i pečať máme síce, ale tie nič neza-
hasia. Pred asi 3 rokmi sme začiatok urobili, ale ďa-
lej sme sa nepokročili. Od toho času už toto tuším 
štvrtý raz horelo, no – zmúdrieť jakosi nevieme, či 
nechceme.“[33] 

Začiatkom roka 1880 sa na stránkach maďarských 
i slovenských novín opäť pretriasal mikulášsky ha-
sičský spolok. Hlavnou prekážkou založenia spolku 
bola jednotná veliaca reč, pretože: „...patriční ne-
môžu sa dohodnúť na reči velenia.“[34] O rok neskôr, 
na stránkach časopisu Obzor, v správe z Lipt. Sv. 
Mikuláša sa píše, že: „...i tu  v Sv. Mikuláši povstáva 

31  Lipt. Sv. Mikuláš, 17.febr.  [in:] Národné noviny, 5, 19.2.1874, č.21, s. 3- 4.
32  Dopisy. Lipt. Sv. Mikuláš, 26.apríla, [in:] Národné noviny, 9, 27.4.1878, 
č.49, s.4.
33  Tamže
34  Hasičský spolok v Lipt. Sv. Mikuláši, [in:] Národné noviny, 11, 3.1.1880, č.1, s.3.

Dychová hudba hasičského zboru z Východnej. zdroj Štátny archív 
v Žiline so sídlom v Bytči, pracovisko Liptovský Mikuláš
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spolok dobrovoľných hasičov... Hlavné ťažkosti zria-
denia nášho spolku hasičského povstávajú z otáz-
ky rečovej, keď dajedni prihorliví členovia chcú mať 
i tu komando maďarské.“[35]   

O päť rokov neskôr, 13.júla 1883, v dopoludňajších 
hodinách vzplanul vo Vrbici oheň, ktorý postupne 
zasiahol aj celý Vrbický Hušták a tri štvrtiny mesta 
Lipt. Svätý Mikuláš. Zhoreli aj evanjelický a.v. kostol, 
fara a škola. Zhorelo takmer 300 domov a k nim 
prináležiace hospodárske budovy. Pri požiari zahy-
nul vážený mešťan a bývalý mestský kapitán Jozef 
Kern i niekoľko detí. Požiar „pretrhli“  škridlové stre-
chy  stoličného domu a  katolíckeho kostola. Hasiť 
pomáhali hasičské zbory z Ružomberka, z Lipto-
vského Trnovca a Liptovského Hrádku[36].
Veľkosť tohto požiaru treba pripísať i okolnosti, že 
vo všetkých štyroch mestských častiach, ktoré boli 
požiarom navštívené alebo ohrozené, stále neexi-
stoval funkčný hasičský zbor! V miestnych garbiar-
skych závodoch exitovali pohotovostné hasičské 
družstvá vybavené hasičskou technikou. Napr. 
v závode Petra Hubku bola k dispozícii striekačka 
i hydrofór, ktoré bolo možné napojiť na parné stro-
je v dielni. Opäť sa ozvali hlasy žiadajúce založenie 
hasičského spolku. 
Až tento osudový požiar urýchlil založenie 
dobrovoľného hasičského spolku v Lipto-
vskom Mikuláši. V októbri 1883 bol zvola-
ný prípravný dvanásť členný výbor, ktorý 
pod predsedníctvom Petra Vitáliša vypra-
coval stanovy spolku, ktoré boli schvále-
né 6.mája 1884 a odoslané ministerstvu 
vnútra do Budapešti na schválenie[37]. 
O dva roky neskôr, v r. 1886, bol založený 
dobrovoľný hasičský zbor vo Vrbici. Re-
čové problémy zrejme pretrvávali aj na-
sledujúcom období a tak, v  závere roku 
1891 sa „...mikulášski „Maďari vzchopili 
a utvorili proti zachráneniu mesta od ohňa a od 
panslávov „őnkénytes tűzoltő egylet“, t.j. hasičský 
spolok s maďarským komandom“[38].
Podľa štatistiky z rokov 1873 - 1879, bolo v Uhorsku 
evidovaných 28.195 požiarov, ktorými bolo postih-
nutých 16.950 miest, mestečiek a dedín (priemerne 
4.000 požiarov za rok). V roku 1879 predstavovala 
celková suma škôd v Liptovskej stolici  hodnotu do 
200.000 zlatých[39].

35  Dopisy. V Lipt. Sv. Mikuláši, [in:] Obzor, 19, 1881, č.8, s.59.
36  Národné noviny, 14, 1883, č.81, s.3, č.82, s. 2-3, č. 83, s.4, č.84, s.3-4, 
č.99, s.3. Podobne aj Obzor, 21, 1883, č.20, s.154 a Korouhev na Sionu, 6, 
1883, č.14, s. 219 – 220.
37  J. Rűckschloss. Hasičstvo v Lipt. Sv. Mikuláši. [in:] Tatranský Slovák, 8, 
1943, č.40, s.5.
38  Dopisy. Z Liptova, 12. jan. [in:] Národné noviny, 23, 1.1.1892, č.6, s.3.
39  Zo štatistiky tuzemských požiarov. [in:] Obzor, 20, 1882, č.12, s.89 – 90.

V 80-tych rokoch 19.storočia vznikajú v Liptove ďa-
lšie dobrovoľné hasičské zbory. V roku 1880 vzni-
ká Dobrovoľný ohňohasičský spolok v Liptovskom 
Hrádku (predseda Róbert Korsányi, veliteľ Karol 
Abonyi).  V tom istom roku vzniká hasičský spo-
lok vo vtedajšej Nemeckej Ľupči (predseda Daniel 
Bodický, veliteľ Samuel Hendl). V roku 1881 vznikol 
hasičský spolok v Liptovskom Trnovci (veliteľ Juraj 
Puchý). V roku 1882 vzniká hasičský spolok v Bo-
brovci (veliteľ Peter Arvay), v roku 1886 už spomína-
ný hasičský zbor vo Vrbici, v roku 1888 v Palúdzke 
a v roku 1891 v Liptovskej Sielnici.
Významným dokumentom v oblasti požiarnej 
ochrany, platným pre celé Uhorsko,  bolo nariade-
nie uhorského Ministerstva vnútra zo dňa 12.augu-
sta 1888 č.53888. Napr. podľa  §8, bola každá obec 
povinná na ochranu pred požiarmi založiť si útvar 
hasičstva. Ten mohol byť: 

a) platený (väčšinou len v mestách, hasiči z po-
volania), 
b) dobrovoľný,  organizovaný na spolkovom 
základe, 
c) povinný z mužov od veku 20 až 40 rokov, 
pod vedením predstavenstva obce[40].

V roku 1893 vydala 
Liptovská župa pro-
tipožiarny poriadok, 
ktorý územie Liptova 
rozdelil na 30 požiar-
nych obvodov.  Od 
tohto roku môžeme 
hovoriť o začiatku or-
ganizovanej požiarnej 
ochrany na Liptove.

Začiatkom 20.storočia 
vznikajú prvé fabrické 

hasičské zbory – v ružomberskej Mautnerovej textil-
nej fabrike aj v továrni na výrobu celulózy a papie-
ra. V tomto období boli dobrovoľné hasičské zbory 
v Liptove súčasťou Uhorského hasičského zväzu.
Z veľkého množstva požiarov, ktoré sa vyskytli 
v Liptove na konci 19.storočia, spomeňme aspoň 
dva. 
Posledný januárový deň v roku 1899 vypukol v no-
čných hodinách veľký požiar v Bobrovci. Pre „divý 
vietor“ za krátky čas  zhorelo 180 domov i s hospo-
dárskymi stavmi. Zhorelo takmer sto kusov rožného 
statku, do dvesto oviec, vyše tridsať ošípaných 
a bezpočetné množstvo hydiny. Čo je ale najbo-

40  E. Kufčák. Z dejín požiarnej ochrany v okrese Liptovský Mikuláš – doku-
menty a materiály, MV SR, ŠA LM.

Gôtovany. Hasiči  v uniforme z r.1936.zdroj 
Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči, 
pracovisko Liptovský Mikuláš
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lestnejšie, v ohni našlo smrť „...12 ľudí, z pomedzi 
tých sú 4 matky, 6 detí od piatich mesiacov do 
deviatich rokov majúcich, 2 dievky, jedna 12-ročná 
a jedna 16-ročná, počas ohňa od strachu zomreli 
dve ženy.“ Celková škoda bola vyčíslená na takmer 
350.000 zlatých. O požiari informovali všetky vte-
dajšie noviny[41]. Pre pohorelcov boli zorganizované 
zbierky. 
O necelých päť mesiacov neskôr, 20.júna 1899 oko-
lo 7.hodiny večer vypukol veľký požiar v Prostred-
nom Sliači. Za dve hodiny  zhorelo 43 gazdovských 
domov aj s hospodárskymi budovami.  Takmer 400 
ľudí ostalo bez prístrešia[42]. Miestny rím.-kat. farár 
Andrej Hlinka sa obrátil s prosbou o pomoc po-
horelcom na stránkach slovenských novín[43]. Pred 
štyrmi rokmi, 2.novembra 1894, vyhorela západná 
strana obce, teraz podob-
nej katastrofe podľahla 
východná strana.

V roku 1901 bolo v Uhor-
sku evidovaných 17 713 
požiarov v 5909 obciach. 
Škoda predstavovala 
sumu  28 miliónov korún 
a 84 ľudí prišlo o život. 
V 1098 prípadoch bolo 
príčinou podpaľačstvo, 
v 27 nepozornosť, v 410 
úder blesku a 855 požia-
rov zapríčinili deti[44].
Do r. 1918 existovali v Lip-
tove mnohé hasičské 
spolky, ktoré boli evido-
vané nadriadenými úradmi. V roku 1912 evidoval 
Slúžnovský úrad v Liptovskom Hrádku nasledo-
vné hasičské zbory: 1891 - Štrba, 1892 – Svätý Pe-
ter (dnes Lipt. Peter), Vavrišovo, Jamník, Pribylina, 
Východná, Važec, Teplička, Hybe, Lipt. Kokava, 
Dovalovo, 1880 – Lipt. Hrádok, 1898 – Lipt. Prúbka, 
1911 – Podtúreň.

Dobrovoľní hasiči  v Liptove po roku 1918

Vznik Československej republiky v októbri 1918, 
otvoril slovenským hasičom nové možnosti nielen 
v oblasti požiarnej ochrany, ale aj kultúrno – spolo-
čenskej práce. 

41  Veľký Bobrovec, 7.febr. [in:] Slovenské listy 2, 1899,, č.13, s. 3, č.12, s.6. 
Pozri tiež: Národné noviny, 30, 1899, č.16, s.3, Kresťan, 6, 1899, č.8. s.10 – 
11, č.9, s. 12 – 13, Ľudové noviny, 3, 1899, č.7, s.53, Slovenské noviny, 14, 
1899, č.15, s. 2-3,
42  A. Hlinka. Požiar v Sliači v Liptove. [in:] Slovenské listy 2, 1899,č. 33, s. 
3. Podobne aj Slovenské listy 2, 1899,, č.32, s. 6.
43  A. Hlinka. Prosba.[in:] Ľudové noviny, 3, 1899,č. 27, s. 216.
44  Chýrnik. Ohne.[in:] Národný hlásnik, 35, 1902,č. 21, s. 335.

V decembri 1919 bol v Brne založený Sväz česko-
slovenského hasičstva, ktorý zjednotil hasičské 
jednoty z Čiech, Moravy a Sliezska. Slovenské ha-
sičstvo sa nemohlo pripojiť, pretože v tomto čase 
nemalo svoju vlastnú ústrednú organizáciu. 
Dňa 6.augusta 1922 bola na celoštátnom zjazde če-
skoslovenského hasičstva v Trenčíne, založená Ze-
mská hasičská jednota na Slovensku (ďalej ZHJS), 
ktorej sídlom sa stal Turčiansky Sv. Martin. Prvým 
veliteľom sa stal Vojtech Nemák (1861 - 1932). 
ZHJS nadviazala na tradície protipožiarnej ochrany 
z čias Uhorska. Organizovala dobrovoľné hasičské 
zbory a okresné jednoty (OHJ), rozvíjala odbornú 
a technickú stránku hasičstva, uskutočňovala kul-
túrnu a osvetovú činnosť. Ústrednej ZHJS podlie-
hali OHJ, ktoré boli zakladané od roku 1922. Vznikali 

postupne a podľa svojho vzniku dostávali porado-
vé čísla, ktoré sa stali súčasťou ich názvu.
Problematike požiarnej ochrany venovali zvýšenú 
pozornosť i predstavitelia Liptovskej župy. Na za-
sadnutí župného výboru dňa 28.júna 1922 bol pre-
rokovaný a schválený nový „Požiarnopolicajný 
štatút župy liptovskej“. Štatút pozostával zo 101 
paragrafov a desiatich „záhlaví“ – kapitol[45]. Tento 
štatút ukladal povinnosť byť hasičom každej osobe 
vo veku od 18 do 50 rokov,  ktorú uzná za schop-
nú služby predstavenstvom obce vymenovaná 
komisia. V obciach, v ktorých existoval dobrovoľný 
hasičský spolok, bol konaním hasičskej služby po-
verený tu pôsobiaci spolok. Poradcom župana pre 
hasičské veci sa stal župný požiarno-policajný in-
špektor. V okrese hlavný slúžny a v mestách mest-
ská rada vymenovávala doživotne tzv. okresného /
mestského požiarno-policajného inšpektora.

45  Požiarnopolicajný štatút župy liptovskej, [in:] Republikán, 4, 15.7.1922, 
č. 25, s.1-2.

Hasičská technika z ponuky firmy Fridrich Seltenhofer zo Šoprone.  zdroj. Štátny archív 
v Žiline so sídlom v Bytči, pracovisko Liptovský Mikuláš
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Vznikajúce Okresné hasičské jednoty začínajú 
v tomto období, v jednotlivých obciach, hasičské 
zbory metodicky a organizačne usmerňovať. Dňa 
13.mája 1925 vznikla OHJ č.54 v Liptovskom Hrád-
ku. Prvým veliteľom  sa stal Ervín Spitzkopf (1894-
1940), notár v Dovalove. V októbri 1925 bola za-
ložená OHJ č.59 v  Liptovskom Mikuláši  - veliteľ 
Adalbert Okoličáni. 

V apríli 1926 bol zvolané do Ružomberka hasičské 
zhromaždenie, na ktorom bola založená OHJ č.65 
v Ružomberku. Na zhromaždení boli prečítané 
a schválené stanovy a uskutočnené voľby funkcio-
nárov. Za okresného veliteľa bol zvolený okresný 
náčelník Vojtech Skyčák[46].

Okresné hasičské jednoty pôsobiace v Liptove ak-
tívne plnili svoje úlohy nielen po stránke zásahovej 
ale aj odbornej. OHJ č. 54 v Lipt. Hrádku, napr. kon-
com októbra 1927 zorganizovala kurz pre dôstoj-
níkov hasičských zborov v okrese. Je zaujíma-
vosťou, že v tomto čase, v okresnom sídle Lipt. 
Hrádku, neexistoval hasičský zbor[47].

Po zániku okresu Liptovský Hrádok v r. 1928, do-
šlo k zlúčeniu obidvoch jednôt a vzniká OHJ č.54 
Liptovský Mikuláš (veliteľ Ervín Spitzkopf). Prvý 
hasičský kurz pre školenie výcvik funkcionárov ha-
sičských zborov v novom mikulášskom okrese, sa 
uskutočnil od 29.marca do 2.apríla 1932[48]. Kurzu 
sa zúčastnilo 134 poslucháčov. Účastníci školenia 
získali po zložení skúšky tzv. frekventačné vysve-
dčenie o absolvovaní náukobehu. Učebný plán ob-
sahoval prednášky z predmetov: požiarno-policaj-
né predpisy, služobný poriadok, náuka o hasičstve 
so zreteľom na organizáciu v obci, výzbroj a výstroj, 
hasičská taktika a samaritánska (zdravotná) služba.

V nedeľu 18.septembra 1932 usporiadala OHJ č.54 
Lipt. Sv. Mikuláš verejné okresné cvičenie spojené 
so slávnostným odovzdaním a posvätením dvoch 
motorových striekačiek a zástavy Dobrovoľného 
hasičského zboru v Lipt. Hrádku[49]. 

Dobrovoľné hasičské zbory

V polovici tridsiatych rokov 20.stor. existovalo 
v okrese Liptovský Mikuláš  69 dobrovoľných ha-
sičských zborov s 1067 činnými členmi, ktoré mali 

46  Ružomberok. Založenie Hasičskej okres. jedn. v Ružomberku, [in:] 
Republikán, 8, 1926, č.17, s.4.
47  Liptovský Hrádok, [in:] Hasičské listy, 5, 1927, č.11, s.155 - 156.
48  Hasičstvo pod Tatrami, [in:] Hasičské listy, 10, 1932, č.5, s.75.
49  Hasičská okresná jednota č.54 Lipt. Sv. Mikuláš, [in:] Hasičské listy, 10, 
1932, č.10, s.161.

1 automobilovú striekačku, 22 motorových a 76 ru-
čných. V roku 1936 zasahovali pri 47 požiaroch[50].

Dobrovoľný hasičský spolok vznikol na ustanovu-
júcej schôdzi. Tu sa účastníci dohodli na cieľoch, 
ktoré spolok sleduje, na spôsobe akým majú byť 
ciele zabezpečené a na vnútornom usporiadaní. 
Všetky potrebné  náležitosti museli byť vyjadrené 
v stanovách prijatých ustanovujúcou schôdzou. 
Právnu subjektivitu získal Hasičský spolok až 
po úradnom schválení stanov príslušným politic-
kým orgánom (Ministerstvom vnútra, neskôr Kra-
jinským úradom).

Dobrovoľní hasiči - funkcionári i radoví členovia, 
kládli veľký dôraz na odborné vzdelávanie. Mno-
hí absolvovali tzv. školiace náukobehy, ktoré or-
ganizovala OHJ a ZHJS. Teoretická príprava bola 
zameraná na osvojenie si základných odborných 
vedomostí z oblasti hasičstva. Dôležitou súčasťou 
činnosti hasičov boli pravidelné cvičenia. Každo-
ročne sa začínali  v marci a končili koncom októ-
bra. Hasičské cvičenia sa robili zvyčajne v nedeľu 
ráno, na priestore pred hasičským domom alebo 
na inom vhodnom mieste. Praktický výcvik vy-
chádzal z „Cvičebného poriadku hasičstva na Slo-
vensku“ (1936). Taktické cvičenia boli realizované 
podľa „Taktiky hasičskej“ (1929). Obsah poradovej 
prípravy predpisoval „Cvičebník pre pochodové 
cvičenia“(1926). 

Neodmysliteľnou súčasťou hasičského stavu bola 
uniforma. Po vzniku ZHJS dochádza postupne 
k unifikácii aj v tejto oblasti. V roku 1924 vydal Du-
šan Šulc rovnošatový predpis „Rovnošata, výstroj 
a označenie hasičstva na Slovensku“. Výstroj hasi-
ča pozostávala: z remennej čiapky, z prilby, ktorá 
chránila hlavu pred údermi a nárazmi, z rovnoša-
ty a z opasku so sekerkou.  Rovnošata sa delila 
na pracovnú a slávnostnú. Pracovná bola z plátna 
svetlohnedej  farby.  Slávnostná z tmavomodrého 
súkna. 

Hodnostné označenie vychádzalo z vyššie spo-
mínaného predpisu. Základ tvorili červené goliero-
vé výložky doplnené o odznak – biely alebo žltý 
granát s plameňom a pásiky rôznej šírky a počtu 
– každá funkcia mala svoje predpísané značenie. 

V apríli 1936 schválil Krajinský úrad v Bratislave 
na základe výnosu Ministerstva vnútra zmenu uni-
foriem a hodnostného označenia členov hasičstva 

50  Lipt. Sv. Mikuláš. Hasičská okresná jednota č.54, [in:] Hasičské listy, 15, 
1937, č.3, s.58.
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na Slovensku[51]. Slávnostná uniforma sa svojím tva-
rom podobala vojenskému. Slávnostná uniforma – 
blúza,  bola z tmavomodrého súkna s pololežatým 
golierom, na ktorom boli vpredu výložky z červe-
ného súkna. Náplecníkový odznak, tzv. domoven-
ka, obsahoval príslušný zemský znak a číslo OHJ.
Hasičské slávnosti predstavujú v živote každého 
hasičského zboru významnú slávnostnú udalosť. 
Hasiči, ako uniformovaná zložka spoločnosti, pod-
liehali  špecifickým etickým aj estetickým a morál-
nym pravidlám, ktorých dodržiavanie sa prejavova-
lo najmä počas hasičských slávností. 

Medzi významné hasičské slávnosti patrili najmä: 
posvätenie hasičskej zástavy, posvätenie novej  
striekačky a výročné oslavy existencie hasičského 
zboru. Hasičská zástava predstavuje v histórii ha-
sičstva symbol samostatnej existencie hasičského 
zboru, vyjadruje prejav hrdosti a vážnosti hasi-
čského hnutia. Využívala sa, a do súčasnosti sa 
stále využíva, pri slávnostných príležitostiach a po-
hreboch členov hasičského zboru. Hasičská zásta-
va reprezentuje materský zbor doma i za hranica-
mi vlasti.

Mnohé hasičské zbory postupne modernizovali 
svoje technické vybavenie.  Slávnosti posväte-
nia nových motorových striekačiek patrili medzi 
najvýznamnejšie hasičské oslavy. Konali sa za úča-
sti významných cirkevných predstaviteľov, ako 
napr. Andreja Hlinku, v Ružomberku, v máji 1930.[52]

Okrem hasičských slávností sa uniformovaní hasiči 
zúčastňovali aj na slávnostiach a oslavách verej-
ného či náboženského charakteru, napr. posväte-
nie zvonov či oslavy odhalenia pamätníkov a štát-
nych sviatkov. Hasičský zbor plnil dôležité poslanie 
i v kultúrnej oblasti. Mnohé hasičské zbory mali 
svoju vlastnú hudobnú skupinu, hrávali divadelné 
ochotnícke predstavenia, organizovali plesy a ma-
jálesy.

Hasičská technika na Liptove, ale i všeobecne 
na Slovensku, prešla od vzniku ZHJS výraznými 
zmenami nielen čo do kvality, ale aj množstva 
techniky. Napriek pokračujúcej modernizácii, mno-
hé zbory naďalej používali iba ručné striekačky. 
Pod dohľadom ZHJS sa postupne sa začali aj v Lip-
tove rozširovať najrôznejšie druhy a typy, najča-
stejšie dvojkolesových striekačiek. Modernizácia 
prebiehala v súčinnosti s obecnými a mestskými 

51  Zmena rovnošaty, Obežník č.8, [in:] Hasičské listy, 14, 1936, č.6, s. 
116 - 121.
52  osviacka novej automobilovej striekačky hasičského zboru v Ružomber-
ku, [in:] Slovák, 12, 1930, č.120, s. 6.

úradmi. V Liptove postupne nachádzame motoro-
vé striekačky  typu  Ebert-Delahaye, Flander, Ško-
da, Walter - Jinonice, Stratílek a pod.
Súčasťou techniky a výstroje boli rôzne druhy 
a značky hadíc, hadicové navijáky, hadicové spojky 
a rýchlospojky, trhacie háky, hasičské sekery, rôzne 
druhy rebríkov, laná. Mestské hasičské zbory mali 
k dispozícii automobilové striekačky. 

Požiare a iné udalosti

Aj napriek zvýšenej protipožiarnej starostlivosti, vy-
ššiemu počtu hasičských zborov, lepšej materiálno 
- technickej základni a najmä obetavej pomoci ha-
sičov, rozsiahle požiare naďalej ohrozovali obyva-
teľstvo svojimi zhubnými následkami. Na stránkach 
dobovej tlače nachádzame mnohé správy o požia-
roch v liptovských dedinách a mestách.

Jeden z najväčších požiarov vypukol 17.júla 1931 
v rázovitej podtatranskej obci Važec.  Maliar Jan 
Hála o tejto udalosti napísal: „Hľadím, hľadím a ne-
môžem veriť očiam, nemôžem veriť, že trosky, su-
tiny, že trčiace komíny, obhorené prahy, to že moja 
podtatranská dedina? Srdce sa mi chveje a do očí 
sa slzy tlačia. Čo krásy tu zhorelo pod šindľovými 
striebristými strechami. Čo poézie uletelo s červe-
nými plameňmi, koľko utešených obrazov sa strati-
lo. ...Ľudia nezachránili nič.“[53]

Podľa oficiálnej správy zhorelo vo Važci takmer 
500 obytných domov i s hospodárskymi budova-
mi. Škoda bola okolo 16 miliónov Kč. Na záchran-
ných prácach sa podieľali hasičské zbory z Lipt. 
Sv. Mikuláša, Lipt. Hrádku, Východnej, Hýb, Štrby, 
Lučivnej, Vyšnej a Nižnej Šuňavy, Popradu – Veľkej, 
Matejoviec a Spišskej Soboty. O strechu nad hla-
vou prišlo viac ako 2000 ľudí[54].

Ďalší veľký požiar vypukol o tri roky neskôr v Nižnej 
Revúci. Dňa 4.mája 1934 predpoludním vyšľahol 
veľký oheň, ktorý veľký vietor rozfúkal na celú štvrť 
a v priebehu pol hodiny bolo v plameňoch 56 do-
mov aj s hospodárskymi budovami. Bez prístreška 
zostalo 228 ľudí. Záchranných prác sa zúčastnili 
hasičské zbory z Revúc, Osady, Lúžnej a z Ru-
žomberka, ktoré po nepretržitej osem hodinovej 
nadľudskej práci, požiar lokalizovali. Pracovalo šesť 
motorových a päť ručných striekačiek[55].
Členovia hasičských zborov sa podieľali nielen 

53  Dobrovoľní hasiči v Žilinskom kraji, Žilina 2015, s. 101.
54  Republikán, 13, 1931, č.30, s.3; Robotnícke noviny, 28, 1931, č.162, s. 1, 
č. 163, s. 1-2; Slovák, 13, 1931, č.160, s.2, č. 165, s.2; Slovenská politiky, 14, 
1931, č.159, s.5; Krásy Slovenska, 10, 1931, č.7, s. 231 – 234.
55  Podtatranský kraj, 1, 1934, č.14, s.3, č.16, s.2; Slovák, 16, 1934, č.103, s.2.
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na likvidácii požiarov, ale aj na mnohých záchran-
ných a pátracích akciách. V lete roku 1943 sa čle-
novia hasičského zboru z Lipt. Sv. Mikuláša zúčast-
nili na hľadaní tela utopeného študenta vo vodách 
Vrbického plesa. Akcia bola úspešná, hasičom sa 
podarilo vyloviť telo nešťastného študenta[56]. 

Dobrovoľné hasičstvo Liptova v r.1939 – 1951

V októbri 1938 bola v Žiline vyhlásená autonómia 
Slovenska. V súvislosti s novým štátoprávnym 
usporiadaním sa Zemská hasičská jednota 
na Slovensku zmenila na Krajinskú hasičskú jedno-
tu na Slovensku (KHJS). 

Dňa 14.marca 1939 bol vyhlásený samostatný Slo-
venský štát. V tomto období došlo  k reorganizácií 
najvyšších orgánov – Krajinská hasičská jednota 
na Slovensku bola premenovaná na Slovenský ha-
sičský zväz (svaz) (SHS). Hasiči si boli povinní za-
meniť svoje dovtedajšie odznaky ČSR slovenskou 
trikolórou, ktorú neskôr nahradil nový čiapkový od-
znak.

V období rokov 1939 – 1945 sa OHJ. Č.54 v Lipt. Sv. 
Mikuláši podarilo udržať apolitickosť dobrovoľného 
hasičstva. Po vypuknutí SNP sa mnohí členovia 
zapojili do bojov a mnohí v boji za slobodu obeto-
vali svoje životy. V septembri 1945 došlo k zmene 
stanov SHS, podľa ktorých došlo k zmene názvu 
na Slovenskú zemskú hasičskú jednotu (SZHJ), 
ktorá sa stala súčasťou Zväzu československého 
hasičstva. OHJ Liptovský Mikuláš pokračovala vo 
svojej činnosti aj v tomto období[57]. 

Zákon č.62/1950 Zb. o ochrane pred požiarmi a in-
ými živelnými pohromami, priniesol zjednotenie 
právnej úpravy v celom štáte. Starostlivosť o po-
žiarnu ochranu zveril zákon Národným výborom.
Posledná veľká hasičská oslava v duchu hasičských 
tradícií zo „starých“ čias sa uskutočnila 17.júna 1951 
v Hybiach. V stanovený slávnostný deň sa uskuto-
čnil zároveň aj okresný hasičský deň okresu Lip-
tovský Hrádok, ktorého sa zúčastnilo vyše 2000 
osôb. Hasičské zbory z Lipt. Porúbky a Dovalova tu 
predviedli hasičské cvičenie zamerané na rýchly 
zásah pri rôznych živelných pohromách[58]. 

V roku 1951, v nových politických  ekonomických 
podmienkach, sa uskutočnila , na základe záko-
na č. 68/1951 Zb. o dobrovoľných organizáciách 
a zhromaždeniach,  reorganizácia hasičstva v celej 

56  Nešťastie na Vrbickom plese, [in:] Hasičské listy, 21, 1943, č. 7, s. 115.
57  Hasičstvo v práci, [in:] Tatran, 1, 1945, č. 37, s. 4.
58  Hasičské listy, 29, 1951, č.10, s. 298.

Československej republike.  Podľa zákona 35/1953 
Zb. o štátnom požiarnom dozore a požiarnej ochra-
ne a zákona 95/1953 Zb. o organizácii štátneho po-
žiarneho dozoru bolo konštituovanie požiarnej (nie 
hasičskej) ochrany nanovo upravené a boli utvo-
rené osobitné orgány štátneho požiarneho dozo-
ru.  Začal sa používať nový názov: Československý 
zväz požiarnej ochrany. (ČSZPO).

Dobrovoľné hasičské zbory Liptova v súčasnosti

Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky v r. 
1993, došlo na Ministerstve vnútra SR, k vytvoreniu 
profesionálnych hasičských zborov. Postupne na-
rastal počet profesionálnych hasičov,  skvalitňova-
lo sa ich technické a osobné vybavenie. Zákon NR 
SR č. 315/2001 o Hasičskom a záchrannom zbore 
Slovenskej republiky (HaZZ SR) definoval výkon 
činnosti HaZZ a jednotiek HaZZ SR. Pri reorgani-
zácii štátnej správy v r.1996, bol pôvodný okres Lip-
tovský Mikuláš rozdelený na okres Liptovský Miku-
láš a okres Ružomberok. Tým došlo aj k rozdeleniu 
bývalého okresného výboru DPO SR.

V roku 2014 bol prijatý Zákon Národnej rady Slo-
venskej republiky č.37, ktorý určoval postavenie 
Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO) v Slovenskej 
republike (SR), jej ciele a úlohy. Súčasťou DPO SR 
je Územná organizácia (ÚzO) DPO SR v Liptovskom 
Mikuláši (LM). V súčasnosti  zastávajú hlavné riadia-
ce funkcie:  Ing. Martin Lenárt, predseda Ing. Peter 
Hutka, veliteľ a Patrik Ferjanc, tajomník.

Jednou z populárnych tradícií, ktoré sú udržiavané 
dodnes, patria tzv. hasičské nedele v Múzeu lipto-
vskej dediny v Pribyline s názvom „Na slávu hasi-
čom“. V ostatných rokoch pribudla aj netradičná 
súťaž dobrovoľných hasičských zborov horného 
Liptova „O richtársku palicu“. Neodmysliteľnou 
súčasťou býva sprievod hasičských družstiev so 
zástavami a ukážky najmodernejšej a historickej 
hasičskej techniky, ukážky a súťaže pre deti.
Mnohé dobrovoľné hasičské zbory z Liptova, napr. 
Lipt. Porúbka a  Hybe udržujú a rozvíjajú priate-
ľskú a partnerskú spoluprácu s poľskými hasičmi 
- „stražakmi“ (OSP).
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Współpraca strażaków ochotników z zawodową 
strażą pożarną w regionie Liptowa po roku 1953

Wstęp
Kim byliśmy? I kim chcemy być? Byliśmy braterską 
rodziną, prawdziwymi 
demokratami, propa-
gatorami rozsądnej so-
cjalizacji, praktycznej 
ludowej troski i dlatego 
przetrwaliśmy i nic nas 
nie podzieliło. Bądźmy 
dobrymi strażakami, braćmi, propagatorami praw-
dy i sprawiedliwości. Dbajmy o ideę straży pożar-
nej, która opiera się na wszystkich ugrupowaniach 
honorowych ludzi z charakterem, tak aby nasza or-
ganizacja i w przyszłości mogła być oceniona tak 
wysoko, jak to zawsze było w przeszłości[1].
Tymi słowami zwrócił się do obecnych nasz brat 
strażak instruktor na pierwszym powojennym po-
siedzeniu Okręgowej Straży Pożarnej w Liptow-
skim Mikulaszu. Od tej chwili upłynęło już ponad 
70 lat, a straż pożarna na Słowacji przeszła złożoną 
drogę rozwoju, na którą często wpływała sytuacja 
polityczna i ekonomiczna w kraju, ale której zasady 
do dziś pozostały aktualne.
Organizacja strażaków ochotników i zawodowa 
straż pożarna na Liptowie przeszły różne, często 
trudne etapy rozwoju, ale cały czas starały się 
z sobą współpracować, co zgodnie z naszą wiedzą 
o innych regionach Słowacji wcale nie było takie 
oczywiste. Na Liptowie strażacy zawsze potrafili 
znaleźć najlepszą formę współdziałania, zarów-
no przy interwencjach i akcjach ratunkowych, jak 
i w zakresie prewencji – przez wychowanie i kształ-
cenie. Bo przecież w żaden inny sposób nie można 
wygrać z pożarami, klęskami żywiołowymi, awaria-
mi i wypadkami, skutecznie chronić zarówno życia 
i zdrowia, jak i mienia ludności oraz dbać o dzie-
dzictwo kulturowe, które pozostawili nam pierwsi 
głosiciele szczytnych idei strażackich.

Rozwój ochotniczej straży pożarnej Liptowa 
po drugiej wojnie światowej
Druga wojna światowa spowodowała w straży po-
żarnej ogromne straty ludzkie i materialne, dopro-
wadziła też do stagnacji w jej działalności. Wypo-
sażenie techniczne było zniszczone i zaniedbane 
albo zostało zabrane przez wycofujące się woj-

1  Pamätnica požiarnej ochrany okresu Liptovský Mikuláš 1925–2005, 
Liptovský Mikuláš 2005, s. 98

ska[2]. Po roku 1948 i zmianie stosunków politycz-
nych straż pożarna odnotowała wyraźną zmianę: 
stała się częścią Frontu Narodowego, jego orga-
nizacji wykonawczej – jednostki straży pożarnej 
zostały wydzielone ze stowarzyszeń strażackich 

i podporządkowane Komitetom Narodowym; sto-
warzyszenia strażackie miały być tylko organem 
pomocniczym. Powstał Czechosłowacki Związek 
Ochrony Przeciwpożarowej, strażacy zostali prze-
mianowani na pożarników. Na terenie Liptowa po-
wstały trzy powiaty: Liptowski Mikulasz, Liptowski 
Gródek i Rużomberk. W tym okresie doszło do 
przerwania ciągłości tradycji, zmniejszyła się liczba 
strażaków ochotników (według stanu na 31 grud-
nia 1951 Komitet Powiatowy Czechosłowackiego 
Związku Ochrony Przeciwpożarowej miał na Lipto-
wie 1182 członków[3]). Z tego okresu nie zachowały 
się prawie żadne materiały archiwalne.

Strażacy ochotnicy
Okres intensywnej działalności straży ochotniczej 
rozpoczął się po zmianach legislacyjnych w ob-
szarze ochrony przed pożarami w roku 1958, kie-
dy to zostały wzmocnione kompetencje i wzrosły 
zadania Komitetów Narodowych i Czechosłowac-
kiego Związku Ochrony Przeciwpożarowej. W ra-
mach reorganizacji terenowej na Słowacji w roku 
1960 doszło do ponownego połączenia powia-
tów Rużomberk, Liptowski Mikulasz i Liptowski 
Gródek w jedną całość. Powstał powiat Liptowski 
Mikulasz, który obejmował Dolny i Górny Liptów. 

2  W 1946 „Wiadomości Strażackie” zamieściły informację o Walnym 
Zgromadzeniu Powiatowego Stowarzyszenia Straży Pożarnej w Liptowskim 
Mikulaszu 23 czerwca 1946 z udziałem 67 przedstawicieli 38 jednostek 
strażackich z powiatu, przedstawicieli miejskiego i powiatowego Komitetu 
Narodowego oraz brata wojewody. Sekretarz złożył sprawozdanie z dzia-
łalności powiatowego stowarzyszenia, w którym stwierdził, że w powiecie 
jest łącznie 1520 strażaków, oprócz tego 62 kobiety i 68 przedstawicieli 
młodzieży w 74 jednostkach. Chociaż jednostki strażackie poniosły wielkie 
straty w sprzęcie i wyposażeniu, to jednak ogólny poziom wyposażenia 
technicznego można uznać za dobry. W powiecie jest 1 strażacki samochód 
cysterna, 26 motopomp strażackich, 69 ręcznych pomp czterokołowych 
i 9 ręcznych dwukołowych. W walkach o wolność narodu i o demokrację 
Republiki Czechosłowackiej jednostki straciły 16 członków; zob. Pamätnica 
požiarnej ochrany, op. cit.
3  P. Ferjanc, História požiarnej ochrany v okrese Liptovský Mikuláš, Lipto-
vský Mikuláš 2015, s. 7.

ppłk Eva Krajčiová
Dyrektor Powiatowej Komendy Straży Pożarnej i Ratownictwa w Liptowskim Mikulaszu

Logo Ogólnopowiatowej Niedzieli Strażackiej z logami 
organizatorów. Źródło: OR HaZZ w L. Mikulaszu
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Strażacy ochotnicy mieli w większej mierze dbać 
o prewencję, specjalistyczne przygotowanie i ma-
teriałowo-techniczne wyposażenie jednostek stra-
żackich. Wzrosła też liczba członków: w roku 1968 
łącznie w 112 jednostkach terytorialnych było ich 
3596. Na czele Komitetu Powiatowego Ochotniczej 
Straży Pożarnej (dalej: DPO) w Liptowskim Mikula-
szu stał od roku 1962 szeroko znany Ján Lazišťan. 
Podczas jego kadencji, która trwała 26 lat, powiat 
zaliczał się do pięciu najlepszych na Słowacji.
Korzystnym elementem ogólnego systemu spe-
cjalistycznego szkolenia i przygotowania fizyczne-
go strażaków ochotników stały się zawody strażac-
kie. Okazały się one skuteczną formą motywacji 
do rozwoju kwalifikacji fizycznych i psychicznych, 
umiejętności ruchowych i nawyków praktycznych, 
niezbędnych przy gaszeniu pożarów i innych ak-
cjach ratunkowych. Ich częścią była tzw. teoria, co 
pomagało podnosić umiejętności zawodowe. Kon-
kursy strażackie przyciągały w szeregi strażaków 
ochotników również dzieci. Właśnie na Liptowie 
powstał pomysł gry dla młodych strażaków „Pło-
mień”, która stała się konkursem narodowym[4].
Oczywiście liptowscy strażacy ochotnicy nie tyl-
ko uczestniczyli w konkursach, lecz także wyko-
nywali kontrole prewencyjne. W każdej gminie 
był co najmniej jeden specjalista od prewencji. 
Na przykład w latach 1978–1981 zespoły kontrol-
ne strażaków wykonały 153 kontrole w gospodarce 
rolnej, 5807 kontroli w małych zakładach i 98 015 
przeglądów w budynkach mieszkalnych. Strażacy 
ochotnicy prowadzili działalność oświatową (np. 
w roku 1985 odbyło się 1329 spotkań z wygłosze-
niem referatów). Komenda Powiatowa Ochotniczej 
Straży Pożarnej zapewniła fachowe przygotowanie 
i szkolenie, a do jej kompetencji należały również 
ćwiczenia Obrony Cywilnej. I dlatego było do dys-
pozycji wystarczająco dużo środków finansowych 
na ćwiczenia taktyczne, konkursy w zakresie obro-
ny cywilnej, druk materiałów prewencyjno-wy-
chowawczych i wychowywanie młodej generacji 
strażaków. Oprócz interwencji, szkolenia i pracy 
z młodzieżą strażacy nie zaniedbywali świadcze-
nia pomocy gospodarce i w ramach akcji „Z” prze-
pracowali w gminach Liptowa łącznie 47 697 ro-
boczogodzin przy różnych czynach społecznych[5]. 
Ochotnicze straże pożarne organizowały zabawy, 
wystawiały sztuki teatralne, były nieodłączną czę-
ścią życia społecznego w gminach.

Po roku 1989
Zmiany społeczne w latach dziewięćdziesiątych 
znalazły swoje odzwierciedlenie w działalności 
wielu organizacji ochotniczych, w tym strażaków. 
Zmniejszyła się baza członków, wystąpił regres 
finansowy, a wraz z nim moralny upadek wielu 

4  W protokole z konferencji powiatowej z 1978 podano , że do powiatowe-
go konkursu Płomień przygotowują się 62 kółka zainteresowań, w których 
jest 1070 dzieci. W powiecie jest łącznie 5404 członków. Rozpoczęła się 
też budowa remiz strażackich, których wykonano 6, a budowa następnych 
jest kontynuowana; zob. P. Ferjanc, op. cit., s. 8–9.
5  Akcja „Z” jest pojęciem z okresu socjalizmu i można założyć, że 
nawiązywała do bezpłatnych, dobrowolnych czynów społecznych (brygady) 
mających na celu odbudowę gospodarki zniszczonej przez wojnę. „Z” jest 
pierwszą literą od pojęcia „wzmacnianie” (zveľaďovanie). W ramach tych 
akcji w gminach i miastach wybudowano wiele budynków użyteczności 
publicznej: domów kultury, szkół, remiz strażackich. Za materiał płacił 
Powiatowy Komitet Narodowy, a prace były wykonywane przez mieszkań-
ców bezpłatnie.

zespołów strażaków. Problemy pojawiły się głów-
nie w mniejszych gminach, które nie miały dość 
środków finansowych na wsparcie drużyn stra-
żackich, a dotacje państwowe na tę działalność 
były praktycznie zerowe. Zmniejszyła się również 
pomoc finansowa ze strony Powiatowego Komi-
tetu Ochotniczej Straży Pożarnej. Nastąpił spadek 
zainteresowania dzieci uczestnictwem w konkursie 
„Płomień”, dorośli także nie przejawiali zaintereso-
wania poświęcaniem się dla młodzieży (pomimo 
złych warunków niektóre organizacje nie zaprze-
stały działalności). Tam, gdzie kierownictwo gminy 
uświadamiało sobie wartość strażaków dla miesz-
kańców, nadal otrzymywali oni wsparcie. Ale takich 
gmin na terenie powiatu nie było wiele. Reorgani-

zacja terenowa podzieliła powiat na dwie części, 
Rużomberk stał się samodzielnym powiatem.
Zmiana tej niekorzystnej sytuacji nastąpiła w roku 
2013, kiedy nowy minister spraw wewnętrznych 
przedstawił wizję wsparcia strażaków ochotników 
za pośrednictwem projektu pokrycia terenu Repu-
bliki Słowackiej jednostkami strażackimi. Kolejnym 
posunięciem we wspieraniu strażaków ochotników 
było zatwierdzenie ustawy nr 37/2014 o Ochot-
niczej Straży Pożarnej, która uprawomocniła się 
1 kwietnia 2014. To, że ochotnicze straże pożarne 
stały się stowarzyszeniem cywilnym wspieranym 
przez prawo, na pewno pomogło uzyskać kredyt 
zaufania każdemu strażakowi ochotnikowi.

Projekt rozmieszczenia sił i środków w terenie
Dzięki nowelizacji ustawy nr 314/2001 Z.z. o ochro-
nie przed pożarami i jej rozporządzenia wyko-
nawczego nr 611/2007 Z.z. w Republice Słowac-
kiej został wprowadzony system terytorialnego 
rozmieszczenia sił i środków jednostek strażac-
kich. Jego podstawowymi zasadami są otwartość 
i skoncentrowanie się na dużo większym wsparciu 
i wykorzystaniu potencjału ochotników przy likwi-
dacji skutków pożarów i innych zdarzeń nadzwy-
czajnych albo klęsk żywiołowych, a także połą-
czenie ochotniczej i profesjonalnej pomocy dla 
dobra wszystkich obywateli Republiki Słowackiej. 
Po spełnieniu wymaganych warunków do systemu 
może się włączyć każda słowacka gmina, zwięk-
szając tym samym bezpieczeństwo obywateli oraz 
efektywniej chroniąc ich mienie.
Projekt terytorialnego rozmieszczenia sił i środków 
opierał się na potrzebie lepszego pokrycia terenu, 

Zwycięska drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy 
Žiar na zawodach powiatowych w roku 1975 razem z prze-
wodniczącym Powiatowego Komitetu Ochotniczej Ochrony 
Przeciwpożarowej w Liptowskim Mikulaszu
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aby udzielać pomocy mieszkańcom w niekorzyst-
nych sytuacjach. Rosnąca liczba takich zdarzeń, 
również na skutek zmian klimatycznych (powo-
dzie, trąby powietrzne, pożary lasów), zwiększyła 
wymagania stawiane zawodowej straży pożar-
nej, która przy 116 remizach strażackich i wyjeź-
dzie strażaków w czasie do jednej minuty nie jest 
zdolna zapewnić pomocy obywatelowi w sytuacji 
zagrożenia w czasie najpóźniej do 20 minut. Czas 
dojazdu do odleglejszych obszarów jest niepro-
porcjonalnie długi, tj. przekracza 20 minut, a w nie-
których miejscach trwa nawet dłużej niż 40 minut. 
W regionie Liptowa takich miejsc jest stosunkowo 
dużo (Huty, Podbanské, Čertovica). Na konieczność 
szybszej interwencji wskazuje też liczba przypad-
ków śmiertelnych i osób z obrażeniami ciała w bu-
dynkach mieszkalnych[6].
Z powyższych powodów trzeba mieć, szczególnie 
w bardziej odległych miejscach, lepiej wyszkolone 
i wyposażone jednostki ochotniczej straży pożar-
nej, które same wykonają czynności podstawowe 
i pomocnicze, zwłaszcza takie, które Straż Pożarna 
i Jednostki Ratownictwa ze względu na małą licz-
bę ratowników mogłyby zapewnić jedynie z opóź-
nieniem (np. odległe podawanie wody instalacją 
z węży, prace pomocnicze przy gaszeniu rozle-
głych pożarów leśnych albo interwencje przy po-
wodziach).
Jednostki gminnej straży pożarnej albo miejskich 
straży pożarnych, powołane na podstawie ustawy 
314/2001 Z.z. o ochronie przed pożarami, zgodnie 
z brzmieniem późniejszych przepisów, w gminach 
liczących ponad 500 mieszkańców mają na mocy 
ustawy wykonywać czynności związane z gasze-
niem pożarów. Gmina, jako jednostka organiza-
cyjna straży pożarnej, ma obowiązek utworzyć 
na podstawie tej ustawy odpowiednie warunki 
personalne, organizacyjne i lokalowe do realizacji 
tych zadań przez jednostkę straży pożarnej i w tym 
celu urządzić remizę strażacką albo obiekt stra-
żacki, zapewnić materiałowo-techniczne wypo-
sażenie jednostki strażackiej do gaszenia pożarów 
i wykonywania prac ratowniczych, zabezpieczyć 
w niezbędnym zakresie wyposażenie dla pracow-
ników i członków jednostki strażackiej w osobiste, 
robocze środki ochronne i zorganizować pożarowy 
punkt alarmowy. Gminne jednostki Straży Pożarnej 
przed realizacją projektu terytorialnego rozmiesz-
czenia sił zapewniały wyjazd w czasie do 10 minut 
od chwili zgłoszenia zdarzenia. Dotrzymanie tego 
limitu było jednak nierealne dla większości gmin-
nych straży pożarnych.
Po dokładnej analizie każdego obwodu inter-
wencyjnego, uwzględniającej zagrożenie terenu 
z punktu widzenia różnych niekorzystnych zdarzeń 
(zależnie od liczby mieszkańców, budynków, do-
mów mieszkalnych, infrastruktury, zakładów pro-
dukcyjnych, zabytków kultury, możliwości wyjazdu 
i czasu dojazdu Straży Pożarnej i Jednostki Ratow-
nictwa), zostały wybrane gminy mające zostać za-
liczone do systemu terytorialnego rozmieszczenia 
sił i środków, tak aby został spełniony wymóg cza-
su dojazdu do 20 minut. W tych gminach zostały 
przede wszystkim wybudowane remizy strażackie, 
a straż została doposażona w techniczne urządze-
nia strażackie. Warunkiem była działająca spraw-

6  Zob. https://hasicisobotiste.webnode.sk/legislativa/celoplosne-ro-
zmiestnenie-sil-a-prostriedkov-hasicskych-jednotiek-na-uzemi-slovenskej-
republiky/.

nie straż pożarna. Po legislatywnym wprowadze-
niu systemu zostały zgłoszone wnioski o dotacje 
na rekonstrukcję kolejnych remiz strażackich.
Pokrycie terytorialne jednostkami strażackimi jest 
więc systemem organizacji jednostek strażackich 
realizowanym przez terytorialne rozmieszczenie sił 
i środków. Ustala on podstawowy poziom gwaran-
towanej pomocy świadczonej przez interwencje 
jednostek strażackich w zależności od stopnia i ka-
tegorii zagrożenia na danym terenie, określa goto-
wość jednostek straży pożarnej i ustanawia zasady 
ich współpracy w interesie ochrony osób i mienia 
przed pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi 
zdarzeniami nadzwyczajnymi[7].

System obejmuje:

> rozdzielenie jednostek ochotniczej straży po-
żarnej do kategorii A1, A do C według gotowości 
do interwencji, przy czym każdy typ ma ustalony 
czas wyjazdu, wymagania dla składu osobowe-
go i wyposażenia materiałowego i według nich 
wykonuje określone podstawowe czynności in-
terwencyjne, np. ograniczenie rozszerzania się 
pożaru albo ratowanie osób do przyjazdu człon-
ków Straży Pożarnej i Jednostki Ratownictwa, 
albo wykonuje czynności pomocnicze w cał-
kowitym kompleksie działań interwencyjnych 
(dostarczenie wody za pomocą samochodów 
strażackich – cystern, budowa instalacji z węży, 
tylne zabezpieczenie jednostek strażackich, 
wykonywanie prostych prac likwidacyjnych) we 
współpracy z członkami Straży Pożarnej i Jed-
nostek Ratownictwa[8];
> świadczenie zryczałtowanej dotacji finanso-
wej raz na rok kalendarzowy, zgodnie z kate-
gorią, na poprawę wyposażenia technicznego, 
zapewnienie środków ochrony indywidualnej 
i przygotowanie specjalistyczne;
> refundację kosztów wykonanego wyjazdu;
> przydział nowych albo wyremontowanych 
urządzeń techniki przeciwpożarowej[9];
> udostępnienie środków na rekonstrukcję 
obiektów strażackich.

Projekt wyraźnie pomógł w podniesieniu poziomu 
ochotniczej straży pożarnej na Liptowie. Doszło do 
wymiany techniki strażackiej na nowe samochody: 
cysterny Iveco Daily i zmodernizowane cysterny 
strażackie Tatra 148 i Tatra 815, do wyposażenia 
strażaków ochotników w nowe środki ochrony in-
dywidualnej i do wyposażenia w nowe środki rze-
czowe do likwidacji pożaru oraz rozwiązywania 
różnych zdarzeń nadzwyczajnych – trąb powietrz-
nych, powodzi, zagrożeń biologicznych itp.

7  Paragraf 34 ustawy nr 314/2001 Z.z. o ochronie przed pożarami zgodnie 
z brzmieniem przepisów późniejszych.
8  Szczegółowy podział jednostek ochotniczej straży pożarnej w gminach 
na poszczególne kategorie razem z ich zadaniami i wymaganiami stawia-
nymi w zakresie ich materiałowo-technicznego wyposażenia, aktualnej 
obsady i kwalifikacji zawodowych poszczególnych członków ochotniczych 
straży pożarnych w gminach jest zamieszczony w rozporządzeniu MV SR nr 
611/2006 Z.z. o jednostkach strażackich, zgodnie z brzmieniem przepisów 
późniejszych.
9  27 lutego przed 5 laty w ramach projektu pod starodawnym zamkiem De-
vín rozpoczęło się przekazywanie pojazdów strażackich. W pierwszym roku 
przekazano 550 nowych samochodów Iveco Daily, ponad 260 zmodernizo-
wanych samochodów Tatra 148 i Tatra 815. Jednostki strażackie i gminy 
na Słowacji otrzymały prawie 1000 pojazdów do działań przeciwpowodzio-
wych; zob. Hasičský rok 2020, Bratislava 2020, s. 33.
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56 gmin

Strażacki sprzęt techniczny
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Unii Europejskiej w ramach różnych projektów[10].

Strażacy zawodowi
Potrzeba powstania i dalszego rozwoju zawodowej 
straży pożarnej wystąpiła pod koniec XIX wieku ze 
względu na rozwój miast, przemysłu, transportu, 
a także wzrost liczby mieszkańców. Zawodowe 
straże przeciwpożarowe zostały powołane w naj-
większych miastach górnych Austro-Węgier – Bra-
tysławie i Koszycach, a w roku 1919 istniały aż w 38 
miastach na terenie dzisiejszej Słowacji. Oczywiście 
w porównaniu z Bratysławą liczba płatnych stra-
żaków w gminach była zdecydowanie mniejsza, 
dlatego też jednostki ochotniczej straży pożarnej 
musiały być dobrze wyszkolone. Zawodowi stra-
żacy wykonywali również inne usługi dla miasta: 
polewanie ulic, konserwację wodociągu publicz-
nego, straż na wieży kościoła, a w większych mia-
stach nawet sanitarne usługi miejskie. O powołaniu 
przez miasto w Liptowskim Mikulaszu zawodowej 
straży płatnej nie ma żadnego zapisu. Znaczący 
wpływ na rozwój straży zawodowej miało wydanie 

10  Na przykład z regionalnego programu operacyjnego, zwiększenia 
specjalistycznych możliwości interwencyjnych na poziomie regionalnym i 
lokalnym, projektu aktywnej ochrony przeciwpowodziowej.

w roku 1933 rozporządzenia o policji przeciwpoża-
rowej na Słowacji.
Na Liptowie zawodowych strażaków (4 osoby) mia-
ło w tym czasie tylko jedno miasto. Okres przed 
drugą wojną światową i w jej trakcie przyniósł 
wielki zastój w zakresie pożarnictwa. Sprzęt stra-
żacki był przestarzały, pompy ręczne ze względu 
na małą skuteczność nie były już produkowane, 
pompy motorowe, węże i inne środki techniczne 
były wytwarzane w minimalnej ilości, choć środki 
na ich zakup można było zapewnić również ze źró-
deł ONZ.
Ze sprawozdania złożonego przez komisarza 
spraw wewnętrznych Rady Powierniczej wynikało, 
że w roku 1950 na Słowacji było 608 zawodowych 
strażaków, z czego 369 zgrupowanych w 12 pu-
blicznych jednostek strażackich, a reszta w zakła-
dowych jednostkach straży[11]. Rok 1950 na Słowacji 
był z punktu widzenia rozwoju ochrony przeciwpo-
żarowej przełomowy, ponieważ została uchwalona 
ustawa nr 62/1950 Zb. o ochronie przed pożarami 
i innymi klęskami żywiołowymi, zgodnie z którą 
zawodową straż pożarną musiała powołać każda 
miejska Rada Narodowa w miastach powyżej 50 
tysięcy mieszkańców. Członkowie publicznej straży 
pożarnej znajdowali się na pozycji funkcjonariusza 
publicznego, a ich płaca była ustalana na podsta-
wie przepisów odnoszących się do pracowników 
państwowych. Służba była zorganizowana w try-

11  Š. Hronec i współpr., Z histórie profesionálneho hasičstva na Slovensku, 
Bratislava 2007, s. 35.

Tabela 1. Porównanie sił i środków jednostek ochotniczej 
straży pożarnej gmin powiatu Liptowski Mikulasz przed 
wprowadzeniem systemu i obecnie.

W latach 2015–2020 w gminach powiatu Liptowski Miku-
lasz wyremontowano 36 remiz strażackich. Sprzęt strażac-
ki i remonty remiz strażackich były finansowane z funduszy 
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bie 24-godzinnych dyżurów, 8-godzinnych dzia-
łań prewencyjno-wychowawczych (szkolenie lo-
kalnych posterunków przeciwpożarowych, obec-
ność przy różnych przedstawieniach teatralnych 
i cyrkowych) i 40-godzinnego czasu wolnego od 
pracy. Zostały powołane wojewódzkie i powiatowe 
Komendy Ochrony Przeciwpożarowej. Pierwszym 
znanym szeroko komendantem powiatowym (dla 
Liptowskiego Mikulasza i Rużomberku) był Samuel 
Makónyi. Pozostałych członków komend wybiera-
no z kandydatów, którzy ukończyli specjalne kur-
sy.
Kolejnym przełomem w zakresie ochrony przeciw-
pożarowej były lata 1953 i 1954. Została wówczas 
uchwalona ustawa nr 95/1953 o organizacji pań-
stwowego nadzoru przeciwpożarowego i o ochro-
nie przeciwpożarowej. Zamieniła ona m.in. poję-

cie „strażak” na „pożarnik”, funkcjonujące aż do 
przyjęcia ustawy o Straży Pożarnej w roku 2001. 
Powstały Powiatowe Inspektoraty Państwowego 
Nadzoru Przeciwpożarowego, które zajmowały się 
m.in. organizacją, ćwiczeniami, wprowadzaniem 
i zwiększaniem poziomu gotowości jednostek po-
żarniczych i publicznej zawodowej Straży Pożar-
nej. Uczestniczyły też w organizowaniu jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Zawodowa Straż 
Pożarna była w tym czasie rozlokowana w 19 miej-
scach funkcjonalnych tylko w mieście powiatowym 
Rużomberk. Nie wiadomo dokładnie, kiedy po-
wstała pierwsza Zawodowa Straż Pożarna w Lip-
towskim Mikulaszu, prawdopodobnie w roku 1955.
Dalsze zmiany, raczej niekorzystne dla rozwoju 
straży zawodowej, nastąpiły w roku 1958 w posta-
ci ustawy nr 18/1958 o ochronie przed pożarami, 
która przesuwała kompetencje w stronę Rad Na-
rodowych i Czechosłowackiego Związku Ochrony 
Przeciwpożarowej. Miało to zły wpływ na stronę 
fachową, techniczną i prewencyjną ochrony przed 

pożarami na Słowacji. Zmiany na lepsze nastąpiły 
dopiero po roku 1968. Jeszcze wcześniej na pod-
stawie terenowej reorganizacji na Słowacji doszło 
do połączenia powiatów Rużomberk, Liptowski Mi-
kulasz i Liptowski Gródek w jedną całość –powiat 
Liptowski Mikulasz. Całkowita liczba zawodowych 
strażaków na tym terenie pod koniec roku 1971 wy-
nosiła 30 osób zajmujących się zarówno działalno-
ścią prewencyjną, jak i interwencyjną. Niekorzystny 
był też stan wyposażenia technicznego: publiczna 
straż pożarna w Liptowskim Mikulaszu miała do 
dyspozycji tylko 3 samochody strażackie: Škoda 
1203, Ził 131 i Tatra 706.

W latach 1970–1975 liczba strażaków wzrosła do 40, 
urządzenia techniczne zostały uzupełnione o sa-
mochody strażackie CAS 25, CAS 30, motopompy 

na przyczepach holowanych za samochodem 
ciężarowym, pomost, drabinę strażacką na sa-
mochodzie DL 30. Od roku 1976 strażacy za-
wodowi w Liptowskim Mikulaszu mieli nowy 
obiekt, który sami wybudowali w ramach akcji 
„Z”. Remiza ta po modernizacji służy strażakom 
zawodowym do dziś.
Proces profesjonalizacji straży pożarnej 
na Liptowie był kontynuowany przez powo-
łanie niezależnej Komendy Ochrony Przeciw-
pożarowej (dalej tylko „Komendy PO”) ustawą 
nr 126/1985 Zb. o ochronie przed pożarami, 
jako jednolitej jednostki organizacyjnej, której 
podstawową misją była ochrona życia i zdro-
wia osób i mienia przed pożarami, fachowe za-
pewnienie ochrony przeciwpożarowej i dozór 
nad odpowiednim wypełnieniem zadań w tym 
zakresie. Po przemianach społecznych w roku 
1989 trzeba było jednak znowu zmienić orga-
nizację ochrony przeciwpożarowej, dokonać 

wymiany wyposażenia technicznego i wstrzymać 
niekorzystny wzrost zagrożenia pożarowego i nie-
dostateczne przestrzeganie zasad profilaktyki po-
żarowej. Jednostki Komendy PO zaczęły wykony-
wać coraz więcej interwencji strażackich oraz tzw. 
interwencji technicznych. W roku 1996, kiedy po-
nownie doszło do rozdzielenia powiatu na Liptow-
ski Mikulasz i Rużomberk, strażacy z Liptowskiego 
Mikulasza dokonali 389 wyjazdów, z czego 269 do 
pożarów i 77 do interwencji technicznych (w tym 24 
wypadków drogowych). Interweniowali przy zda-
rzeniach nadzwyczajnych związanych ze zmianami 
klimatycznymi, jak trąby powietrzne, pożary lasów, 
powodzie, przy czym techniczne wyposażenie Ko-
mendy okazało się przestarzałe. System zarządza-
nia i finansowania tak specjalistycznej organizacji, 
jaką były jednostki Komendy PO, okazał się nie-
funkcjonalny. I również z tego powodu trzeba było 
przygotować nowy projekt zmian prawnych w za-
kresie ochrony przed pożarami. 

Powódz i ratownictwo ochotniczych strażaków
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Straż Pożarna i Ratownictwo
Ogólnospołeczna waga bezpieczeństwa pożaro-
wego wymagała udoskonalenia systemu ochrony 
przed pożarami, co przejawiło się w nowej, kom-
pleksowej nowelizacji prawnej, wydanej w dwóch 
ustawach: nr 314/2001 Z.z. o ochronie przed poża-
rami i nr 315/2001 o Straży Pożarnej i Ratownictwie. 
Powróciło m.in. starsze oznaczenie „strażak” albo 
jeszcze lepsze, „strażak ratownik”, w miejsce pożar-
nika. Został też określony nowy znak i herb Korpusu 
Strażackiego i Ratowniczego. Doszło do wyraźne-
go rozszerzenia zadań związanych z udzielaniem 
pomocy i wykonywaniem czynności ratowniczych 
przy klęskach żywiołowych i innych niekorzyst-
nych zdarzeniach oraz ogólnie do zmiany pozycji 
Korpusu Strażac-
kiego i Ratownicze-
go, jego organizacji 
na zasadzie jednolito-
ści i podporządkowa-
nia oraz zarządzania 
bezpośrednio przez 
Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych Repu-
bliki Słowackiej.
Korpus Strażacki i Ra-
towniczy (dalej: HaZZ) 
obejmuje prezydium, 
które jest częścią 
Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych SR, 8 
komend wojewódz-
kich i 51 komend po-
wiatowych; w jego 
kompetencji jest sta-
łe interweniowanie 
i wykonywanie prac 
ratunkowych przy wy-
padkach drogowych, 
awariach ekologicz-
nych i innych nieko-
rzystnych zdarze-
niach, zabezpieczone 
za pośrednictwem 116 
stacji strażackich, które są jednostkami organiza-
cyjnymi komend powiatowych. Częścią korpusu 
jest Instytut Pożarnictwa, Średnia Szkoła Ochrony 
Przeciwpożarowej w Żylinie, Centrum Ćwiczenio-
we Lešť i trzy jednostki ratownictwa.
Liptów jest rejonem interwencyjnym dwóch ko-
mend powiatowych HaZZ: Liptowski Mikulasz 
i Rużomberk, gdzie znajdują się również siedziby 
stacji strażackich. Kolejna stacja strażacka mie-
ści się w Liptowskim Gródku. Ogólnie, codziennie 
na region Liptowa jest wyznaczonych co najmniej 
23 zawodowych strażaków, ale przez większość 
roku służbę pełni tylko 16 strażaków, co odpowia-
da minimalnemu stanowi ustalonemu przez prze-

pisy wewnętrzne. Region Liptów ma powierzchnię 
ponad 2000 km2, a powiat Liptowski Mikulasz jest 
trzecim co do wielkości na Słowacji. Dużą część 
powierzchni pokrywają lasy, przez Liptów biegnie 
autostrada oraz główna linia kolejowa; Rużomberk 
jest ważnym węzłem komunikacyjnym. W regionie 
istnieją też duże centra turystyczne (Jasná i Mali-
nô Brdo) oraz przemysłowe. Gęstość zaludnienia 
wynosi 71 osób na km2. Oprócz trzech miast jest 
również 78 gmin. Liczba różnych niepożądanych 
zdarzeń rośnie z roku na rok, wzrasta zwłasz-
cza liczba interwencji technicznych. W roku 2019 
wszystkie trzy stacje strażackie wykonały łącznie 
1046 wyjazdów, przy czym liczba strażaków za-
wodowych od dawna pozostaje bez zmian. Rów-

nież z tego względu zawodowy 
Korpus Strażacki musi polegać 
na pomocy strażaków ochot-
ników i dbać o zapewnienie 
lepszej współpracy w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa 
i efektywności pomocy miesz-
kańcom w potrzebie.

Współpraca strażaków ochot-
ników i strażaków zawodo-
wych w regionie Liptowa
Podczas wszystkich lat współ-
działania strażaków zawodo-
wych i ochotników na Sło-
wacji pomiędzy tymi dwiema 
organizacjami powstawały 
różne napięcia. Świadczy też 
o tym fakt, że już w roku 1933 
nie włączono strażaków za-
wodowych do Wojewódzkiej 
Straży Pożarnej na Słowacji[12]. 
Nawet dziś strażacy zawodowi 
i ochotnicy nie stanowią żadnej 
jednolicie zorganizowanej for-
macji. Ich współpracę reguluje 
porozumienie pomiędzy Mini-
sterstwem Spraw Wewnętrz-
nych SR a Ochotniczą Ochroną 

Przeciwpożarową SR, realizowane za pośrednic-
twem komend powiatowych HaZZ i terenowych 
organizacji DPO SR; jest ono oceniane co dwa lata. 
Jednak współpracy zawodowej i ochotniczej straży 
pożarnej na Liptowie nigdy nie musiało regulować 
żadne porozumienie. Zarówno w przeszłości, jak 
i teraz można ją ocenić jako ponadstandardową. 
W czasach finansowego niedoceniania strażaków 
ochotników powiatowa komenda HaZZ udostęp-
niała bezpłatnie pomieszczenia dla biur i wspo-
magała działalność powiatowego komitetu DPO, 
personalnie i materiałowo-technicznie pomaga-

12  Ibidem, s. 27.

Ćwiczenie w budowaniu stawowego systemu gaszenia 
podczas taktycznych ćwiczeń HaZZ z DHZO w Tatrach 
Zachodnich w roku 2019. Źródło: archiwum OR HaZZ 
w L. Mikulaszu
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ła w realizacji podstawowych zadań ochotniczej 
ochrony przeciwpożarowej, zapewniała pomoc 
przy ćwiczeniach strażaków ochotników, przy pra-
cach prewencyjnych w gminach i przy przygotowy-
waniu nowej generacji strażaków. Potwierdzeniem 
tej doskonałej współpracy, przynoszącej korzyści 
obu stronom, było też zatwierdzenie wspólne-
go proporca, który został uroczyście przekazany 
w roku 2003.

Komenda powiatowa HaZZ w Liptowskim Miku-
laszu ma swoje przedstawicielstwo w organach 
i komisjach prezydium terenowego DPO i, oprócz 
zadań nałożonych na ochotniczą ochronę prze-
ciwpożarową ogólnie obowiązującymi przepisami, 

wykonuje liczne czynności mające na celu wspar-
cie i zachowanie działalności straży ochotniczej.

Działania interwencyjne
Od początku istnienia zawodowa straż pożarna 
była nastawiona na pomoc strażaków ochotników, 
ponieważ stan liczebny na publicznym posterunku 
przeciwpożarowym w Liptowskim Mikulaszu był 
niewielki – dwóch strażaków na zmianie. Ich dzia-
łania podczas interwencji polegały głównie na ob-
słudze urządzeń technicznych i samochodu stra-
żackiego oraz dowodzeniu. Wszystkie pozostałe 
czynności wykonywali strażacy ochotnicy. Wraz ze 
wzrostem liczby strażaków ze straży państwowej, 
poprawą jej stanu technicznego i wyposażenia 
osobistego oraz rosnącymi wymaganiami w zakre-
sie szybkości wykonania wyjazdu do akcji, malał 
udział strażaków ochotników w interwencjach. Od 
lat dziewięćdziesiątych, również z powodów nie-
dofinansowania ochotniczej straży pożarnej i ogól-
nej zmiany podejścia do działalności ochotniczej, 

liczba strażaków ochotników radykalnie zmalała. 
Urządzenia techniczne jednostek były przestarza-
łe, brakowało środków ochrony osobistej, a udział 
w interwencjach był bardzo ograniczony. Wraz 
z systematycznym przywracaniem ochotniczych 
jednostek i ich materiałowo-technicznego wypo-
sażenia, zwłaszcza dzięki wprowadzeniu systemu 
terytorialnego rozmieszczenia sił i środków, od roku 
2015 wzrasta udział gminnych jednostek ochotni-
czej straży pożarnej (dalej: DHZO) w interwencjach: 
jeżeli jeszcze w roku 2013 wynosił on w powiecie 
Liptowski Mikulasz 4,37%, to w roku 2019 było to już 
27,83%. Rozwój działań przy interwencjach DHZO 
w powiecie Liptowski Mikulasz przedstawia poniż-
szy wykres.

Najlepszym przykładem do porównań może być 
udział jednostek ochotniczej straży pożarnej w ga-
szeniu pożarów lasów i przy powodziach. W roku 
2011 w Niżnych Tatrach wybuchł pożar lasu, który 
w krótkim czasie, ze względu na wyjątkowo nieko-
rzystne warunki atmosferyczne (sucho i silny wiatr), 
rozszerzył się na powierzchnię 130 ha o obwodzie 
9 km; górna granica pożaru była na wysokości 
1700 m n.p.m. W jego likwidacji uczestniczyły 173 
sztuki zestawów urządzeń technicznych, łącznie 
z 5 helikopterami i 418 strażakami z HaZZ. Podczas 
pięciu dni gaszenia udział brała tu tylko jedna jed-
nostka ochotniczej straży pożarnej. Trzeba jednak 
zaznaczyć, że niełatwo było się odwoływać do 
działania strażaków ochotników, choćby ze wzglę-
du na ich złe wyposażenie, brak środków teleko-
munikacyjnych i ochrony indywidualnej, co groziło 
ryzykiem powstania wypadków i utraty orientacji 
w zadymionym i trudno dostępnym leśnym tere-
nie. Gdyby natychmiast można było wprowadzić 
do akcji odpowiednio duże siły, to z pewnością nie 
doszłoby do takiego rozprzestrzenienia się pożaru. 
Teorię tę potwierdza fakt, że w ostatnich 5 latach 
w powiecie Liptowski Mikulasz odnotowano 18 
rozleglejszych pożarów lasów, lecz ani jeden z nich 

Wykres 1. Rozwój działalności interwencyjnej Ochotniczej 
Straży Pożarnej powiatu Liptowski Mikulasz w latach 1996–
2019; dane statystyczne OR HaZZ w Liptowskim Mikulaszu.
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nie objął tak wielkiej powierzchni. Przy pożarze 
lasu na zboczach Tatr Zachodnich w kwietniu 2020 
już po dwóch godzinach, oprócz jednostek HaZZ, 
działało 10 jednostek DHZO z wyposażeniem tech-
nicznym. Powierzchnia pożaru nie przekroczyła 3,6 
ha przy obwodzie 2,5 km.

Niezastąpiony jest udział strażaków ochotników 
przy powodziowych akcjach ratowniczych, ponie-
waż ich aktualnego wyposażenia (przyczep powo-
dziowej służby ratowniczej z barierami przeciw-
powodziowymi) Korpus Strażacki i Ratowniczy nie 
miałby czym zastąpić. W regionie Liptowa w gmi-
nach jest łącznie 69 pojazdów przeciwpowodzio-
wych, co – oprócz innego wyposażenia (pompy, 
centrale elektryczne itp.) – daje 2,7 km barier prze-
ciwpowodziowych. A to znacznie zwiększa bezpie-
czeństwo mieszkańców gmin i skutecznie chroni 
ich mienie przy częstych obecnie powodziach 
i podtopieniach.

Należy podkreślić, że wysoko zostało ocenione 
zaangażowanie, odwaga i ofiarność strażaków 
ochotników podczas pierwszej fali pandemii Co-
vid-19. Korpus Strażacki i Ratowniczy został upo-
ważniony przez dowództwo do pracy w ośrodkach 
kwarantanny, w których od połowy marca 2020 
byli umieszczani obywatele Republiki Słowackiej 
przybywający z zagranicy, aby w ten sposób zmi-
nimalizować ryzyko rozprzestrzenienia się wiru-
sa w społeczeństwie. To był bardzo trudny okres, 
bo chociaż zachorowań nie było tak wiele, to jed-
nak nieprzyjaciel był niewidzialny, a nacisk me-
dialny i szerzenie strachu i obaw o własne zdro-
wie – powszechne. Tym bardziej cenimy sobie 
pomoc strażaków ochotników, którzy w ośrodkach 
kwarantanny pomagali przy rejestracji osób, ich 
zakwaterowaniu, dezynfekowaniu pomieszczeń 
i przy wszystkich czynnościach pomocniczych, by 
można było wspólnie zwalczyć to nowe zagroże-
nie. Tylko w ośrodku kwarantanny dla przyjeżdża-
jących Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Lip-
towskim Janie członkowie wielu DHZO w powiecie 
Liptowski Mikulasz przepracowali łącznie ponad 
2000 godzin.

Komenda powiatowa HaZZ w Liptowskim Mikula-
szu co rok przyznaje jednej jednostce ochotniczej 
straży pożarnej w powiecie „Nagrodę za wyjątkowe 
interwencje” jako wyróżnienie za starania, facho-
wość, poświęcenie, kwalifikacje i szybkie działanie.

Ćwiczenia taktyczne i szkolenie
Komendy powiatowe Korpusu Strażackiego i Ra-
towniczego mają ustawowy obowiązek przepro-
wadzania szkoleń zawodowych i sprawdzania 
kwalifikacji komendantów DHZO. Zgodnie z podsta-
wowymi planami działania muszą wykonać w roku 

przynajmniej jedne ćwiczenia we współpracy z po-
zostałymi jednostkami ratowniczymi, czyli również 
strażakami ochotnikami. W powiecie Liptowski 
Mikulasz najczęściej wykonywane są ćwiczenia 
ukierunkowane na likwidację pożarów leśnych, 
ponieważ w ich trakcie można przećwiczyć koor-
dynację dużej ilości sił i środków, by gaszenie było 
skuteczne, szybkie i nie stanowiło zagrożenia dla 
ratowników. Wiele jednostek ma w wyposażeniu 
środki do budowania systemu stawowego, który 
jest unikalnym sposobem stopniowego przełącza-
nia przenośnych zbiorników na wodę i ultralekkich 
pomp w leśnym terenie w celu dostarczenia mate-
riału gaszącego na dużą wysokość nad poziomem 
morza i odległość od jej źródła.

Praktyka potwierdziła, że korzystne jest prowadze-
nie ćwiczeń w budowaniu stanowisk pompowych 
z naturalnych źródeł wody i szkolenie w transpor-
cie wody na dużą odległość za pomocą strażackich 
samochodów cystern. Przy wielu pożarach dom-
ków w górskich ośrodkach turystycznych strażacy 
ochotnicy potrafili wybudować takie stanowiska, 
dzięki czemu ochronili mienie o dużej wartości. 
Komenda powiatowa jest zawsze pomocna przy 
szkoleniu ich operatorów, dzięki czemu nie tylko 
zwiększa fachowe zaufanie do członków jedno-
stek ochotniczej straży pożarnej, lecz także chroni 
urządzenia techniki strażackiej, które coraz częściej 
wymagają dobrze wyszkolonej obsługi. Od czasu 
przydzielenia zestawów ratownictwa powodzio-
wego Komenda Powiatowa, co wynika z umowy 
o wypożyczeniu tego sprzętu gminom, organizu-
je co roku ćwiczenia dla wszystkich ochotniczych 
straży pożarnych z użyciem środków ratownictwa 
powodziowego. Chodzi o ćwiczenie praktycznego 
budowania zapór przeciwpowodziowych, spraw-
nego wyjmowania tych środków z opakowań, ko-
rzystania z pomp, central elektrycznych itp. Jest 
to niezbędne i jednocześnie bardzo korzystne dla 
obydwu jednostek ratowniczych, by mogły poznać 
swoje wyposażenie techniczne i szybko, termino-
wo i efektywnie pomagać ludziom.

Działalność prewencyjna i wychowawcza
Działalność prewencyjna i wychowawcza była i jest 
dominującym elementem w działalności strażac-
kiej. Statystycznie udowodniono, że najwięcej po-
żarów powstaje na skutek działań ludzkich albo ich 
zaniechania, nieostrożności i niedbalstwa. Z tego 
powodu trzeba zarówno dorosłym, jak i dzieciom 
przypominać o ryzyku wywołania pożaru i o tym, 
jak się przed nim ustrzec. Równie ważna jest pre-
zentacja działań strażaków wśród społeczeństwa. 
Powiatowa Komenda HaZZ i terenowa organizacja 
ochotniczej straży pożarnej w Liptowskim Mikula-
szu wspólnie przygotowują różne materiały pro-
mocyjne i prewencyjne dla dzieci i dorosłych oraz 
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artykuły do mediów, organizują wiele imprez, nie 
tylko strażackich (np. 15. edycję strażackiego pół-
maratonu – to doskonała promocja strażackiej wy-
trwałości).

Konkursy strażackie i Powiatowa Niedziela Stra-
żacka
Szczególne miejsce zajmują konkursy strażackie, 
przy których organizowaniu i realizacji współpra-
cują obydwie strażackie jednostki organizacyjne. 
Wiele z nich ma bardzo długą tradycję, np. spraw-

dzenie gotowości jednostek ochotniczej straży po-
żarnej z gospodarstw rolnych na Liptowie w roku 
2019 miało 41. edycję. Atrakcyjny dla widzów 
i uczestników jest nocny konkurs działań strażac-
kich, który odbywa się corocznie w centrum miasta 
Liptowski Mikulasz. To jednocześnie ostatni kon-
kurs powiatowej ligi strażackiej, która w roku 2019 
miała 18. edycję.

Tradycją pielęgnowaną do dziś jest Niedziela Stra-
żacka w Muzeum Wsi Liptowskiej w Przybylinie 
pod nazwą „Chwała strażakom”. Częścią tradycji 
jest przemarsz drużyn strażackich ze sztandara-
mi, wystawy z okazji różnych strażackich rocznic, 
statyczne pokazy najnowocześniejszych i histo-
rycznych urządzeń strażackich oraz konkursy dla 
dzieci, a w ostatnich latach nietradycyjny konkurs 
jednostek ochotniczej straży pożarnej Górnego 
Liptowa „O laskę wójta” Przybylina. Konkurs łączy 
pokaz gaszenia pożarów sprzętem z epoki z ga-

szeniem nowoczesnym i podkreśla różnorodność 
działań strażaków podczas interwencji.

Niedziele Strażackie w skansenie w Przybylinie 
były zarówno prekursorem, jak i kontynuatorem 
ogólnopowiatowych konkursów strażackich, póź-
niej Niedziel Strażackich, które w latach 1994–2007 
odbywały się (w pierwszą niedzielę września) 
w centrum miasta Liptowski Mikulasz. Wszystkie 14 
edycji można było uznać za największą i najpopu-
larniejszą imprezę strażacką na Słowacji. Organiza-

torami były Komenda Powiatowa HaZZ w Liptow-
skim Mikulaszu i Ochotnicza Straż Pożarna powiatu 
Liptowski Mikulasz. Dowodem na wielkość impre-
zy jest liczba strażaków, którzy uczestniczyli w jej 
przygotowaniu i przebiegu, zarówno profesjonali-
stów, jak i ochotników (około 70). Żadna z organi-
zacji strażackich nie byłaby w stanie sama zorgani-
zować tak dużej imprezy. Jej podstawą był konkurs 
zastępów strażackich we wszystkich kategoriach 
strażaków zawodowych i ochotników. Imprezie 
towarzyszył poranny przejazd kolumny pojazdów 
strażackich przez Liptowski Mikulasz, statyczne 
pokazy sprzętu strażackiego, prezentacja działań 
przy gaszeniu pożaru i wypadku drogowym, pokaz 
działania specjalnych jednostek Policji i Górskiego 
Pogotowia Ratunkowego, konkursy dla dzieci i do-
rosłych oraz tombola. Co roku imprezę wspiera po-
nad stu sponsorów.

Odnowiony T 148 podarowany z majątku państwa gminie 
Liptowski Tarnowiec. Źródło: Milan Dermek
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W celu lepszego przedstawienia Ogólnopowiato-
wej Niedzieli Strażackiej w Liptowskim Mikulaszu 
podamy niektóre dane statystyczne z wszystkich 
14 edycji:

> w imprezie uczestniczyło razem 711 jednostek 
strażackich, tj. 5688 osób;
> w królewskiej dyscyplinie strażackiej – ćwi-
czeniu akcji strażackiej – uczestnicy przynieśli 
na miejsce 711 motopomp PS-12, co wagowo 
stanowi 142 200 kg; połączyli 1466 węży stra-
żackich „B”, tworząc instalację o długości 29 
320 m; połączyli 2844 węży „C”, tworząc insta-
lację o długości 56 880 m; połączyli 4310 węży, 
tworząc instalację o długości 86 200 m (jest 

to niemal odległość z Liptowskiego Mikulasza 
do Żyliny);
> kuchnia przygotowała około 6100 litów gula-
szu dla około 11 400 konsumentów;
najwięcej, bo aż 86 zespołów, konkurowało 
w roku 2004.

Na zakończenie trzeba wspomnieć, że konkursy 
strażackie nie tylko formą są prezentacji strażac-
kiej sprawności, szybkości działania, lecz także 
mają na celu głównie doskonalenie umiejętności, 
sprawności fizycznej strażaków, by w przypadku 
realnej potrzeby okazali się wystarczająco szyb-
cy i automatycznie, ale i dokładnie, wykonywali 
czynności w sytuacji stresowej. Powiatowa Ko-
menda HaZZ organizowała wiele konkursów dla 
strażaków ochotników, m.in. po to, by w trudnych 
czasach stagnacji dla jednostek straży w gminach 
wesprzeć pokoleniową wymianę starszych straża-

ków na młodszych. Sport strażacki był w tym okre-
sie silną motywacją dla młodych ludzi w gminach, 
by włączyć się w pracę jednostek ochotniczej stra-
ży pożarnej.

Podsumowanie
Współpraca strażaków zawodowych i ochotników 
na Liptowie ma bardzo długą i bogatą historię; 
w obu tych stowarzyszeniach obfituje w osobisto-
ści na stanowiskach kierowniczych. I chociaż oby-
dwie organizacje mają za sobą burzliwy rozwój, to 
jednak doświadczenia z podejmowanych inter-
wencji, działalności prewencyjno-wychowawczej, 
kulturalnej i sportowej wykazują, że dzięki wzajem-
nej współpracy w regionie Liptowa uratowano wie-

le istnień ludzkich przed niszczącymi 
żywiołami. Przeprowadzono liczne 
akcje, które pomogły zwiększyć kre-
dyt zaufania do strażaków nie tylko 
w regionie, lecz także w całej Słowa-
cji. Zostały wychowane nowe gene-

racje strażaków, kontynuujące tradycje przodków 
i wprowadzające nowe trendy.
Z codziennej praktyki wynika, że strażacy zawodo-
wi muszą posiłkować się jednostkami ochotniczy-
mi i że w ostatecznym rozrachunku nie ma znacze-
nia, czy pomoc ludziom niosą strażacy ochotnicy, 
czy też płatni profesjonaliści. Najważniejsze jest, 
aby potrafili zawsze i w każdych warunkach pomóc 
ludziom w ich nieszczęściu spowodowanym klę-
skami żywiołowymi i innymi nadzwyczajnymi wy-
darzeniami, których szybko zmieniający się świat 
przynosi coraz więcej. Jednocześnie, odnosząc 
się do słów wykorzystanych we wstępie artyku-
łu, by mogli kultywować idee strażackie, oparte 
na wszystkich honorowych ludziach z charakte-
rem, tak aby obie organizacje sprostały wymaga-
niom przyszłości podobnie, jak to się ma z ocena-
mi przeszłości.

Fot. 12. Rozpoczęcie Niedzieli Strażackiej w roku 1995.
Fot. 13. Uroczyste zainaugurowanie Niedzieli Strażackiej w roku 2007.
Fot.  14.  Ogólnopowiatowa  Niedziela  Strażacka  w  roku  2007;  OR  HaZZ 
w Liptowskim Mikulaszu.

Fot. 12  Fot. 13

Fot. 14
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Spolupráca dobrovoľných hasičov s profesionál-
nym hasičským zborom v regióne Liptov po roku 
1953 

Úvod

Čím sme boli? a Čím 
chceme byť? Boli 
sme bratskou rodi-
nou, pravými demo-
kratmi, šíriteľmi ro-
zumnej socializácie, 
kresťanskej praktickej lásky, preto sme trvali a nič 
nás nerozbilo. Buďme dobrými hasičmi, bratmi, 
šíriteľmi pravdy a spravodlivosti. Pestujme ideu 
hasičskú, ktorá je založená na všetkých variáciách 
charakterných a čestných ľudí, aby naša organi-
zácia obstála pred súdom budúcnosti ako kedyko-
ľvek v minulosti[1]. 
Takýmito  slovami sa prihováral prítomným brat 
hasič vzdelávateľ na prvom povojnovom zasadaní 
Okresnej hasičskej jednoty v Liptovskom Svätom 
Mikuláši. Od tej doby uplynulo viac ako 70 rokov 
a hasičstvo na Slovensku prešlo zložitým vývojom, 
často veľmi ovplyvneným politickou a ekonomic-
kou situáciou v krajine, ale jeho princípy zostávajú 
zachované dodnes. 
V nasledujúcom príspevku chceme poukázať na to, 
ako organizácia dobrovoľných  hasičov v regióne 
Liptov dokázala po roku 1945  nadviazať na svoje 
bohaté tradície a aké jej jej poslanie v súčasnosti. 
Zároveň približujeme vznik a rozvoj novej organi-
zácie platených hasičov na Liptove. Obidve orga-
nizácie prešli rôznymi náročnými etapami, ale vždy 
sa usilovali spolupracovať, čo podľa vedomostí 
o iných regiónoch Slovenska, nebolo a nie je až 
takou samozrejmosťou. Na Liptove dokázali hasi-
či v konečnom dôsledku vždy nájsť formu spolu-
pôsobenia, či už pri samotnej zásahovej činnosti, 
ale tiež preventívno – výchovnej a vzdelávacej. Ni-
jakým iným spôsobom totiž nie je možné úspešne 
víťaziť nad požiarmi, živelnými pohromami, havária-
mi a nehodami a chrániť tak život, zdravie a maje-
tok ľudí a tiež zveľaďovať kultúrne dedičstvo, ktoré 
nám tu nechali zakladatelia hasičskej idey. 

1.  Vývoj dobrovoľného hasičstva Liptova po II. 
svetovej vojne
Vojna spôsobila hasičstvu veľké ľudské a materiál-
ne straty a vôbec v dôsledku vojnových udalostí 
došlo k stagnácii činnosti Slovenského hasičského 
zväzu. Hasičská technika bola zničená, zanedbaná 

1  Kolektív autorov: Pamätnica požiarnej ochrany okresu Liptovský Mikuláš 
1925 – 2005. Liptovský Mikuláš, s.98.

alebo odvlečená ustupujúcou armádou[2].  Po roku 
1948 a zmene politických pomerov zaznamenalo 
hasičstvo výraznú zmenu. Stalo sa súčasťou Národ-
ného frontu, výkonná zložka – hasičské zbory, boli 

oddelené od hasičských spolkov a stali sa zaria-
dením národných výborov. Hasičské spolky mali 
len byť len pomocným orgánom. Vznikol Česko-
slovenský zväz požiarnej ochrany, hasiči boli pre-
menovaní na požiarnikov. Na území Liptova vznikli 
tri okresy – Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok 
a Ružomberok. V tomto období došlo k prerušeniu 
kontinuity minulosti s prítomnosťou, znížil sa počet 
dobrovoľných hasičov (k 31.12.1951 mal Okresný 
výbor Československého zväzu hasičstva na Lip-
tove 1182 členov[3]). Z tohto obdobia sa nezachovali 
takmer žiadne archívne materiály. 
                 
1.1  Dobrovoľní požiarnici
Obdobie nového rozmachu činnosti dobrovoľných 
hasičov začalo po legislatívnych zmenách v oblasti 
ochrany pred požiarmi v roku 1958, kedy sa posil-
nili kompetencie a úlohy národných výborov a Če-
skoslovenského zväzu hasičstva. V rámci územ-
nej reorganizácie na Slovensku v roku 1960 došlo 
k opätovnému zlúčeniu okresov Ružomberok, Lip-
tovský Mikuláš a Liptovský Hrádok do jedného cel-
ku. Vznikol okres Liptovský Mikuláš, ktorý zastrešo-
val Dolný a Horný Liptov. Dobrovoľní požiarnici mali 
vo väčšej miere zabezpečovať oblasť prevencie, 
odbornej prípravy, materiálno-technického zabez-
pečovania hasičských jednotiek. Zvýšila sa členská 
základňa. V roku 1968 bolo evidovaných v celkom 

2  Poznámka: V roku 1946 priniesli Hasičské listy  správu o konaní valného 
zhromaždenia  Okresnej hasičskej jednoty v Lipt.Sv. Mikuláši dňa 23.júna 
1946 za prítomnosti 67 zástupcov z 38 zborov okresu, zástupcu miestneho 
a okresného národného výboru a brata zemského veliteľa. Tajomník podal 
správu o činnosti okresnej hasičskej jednoty, kde konštatoval, že v okrese je 
celkom 1520 hasičov, okrem toho 62 žien a 68 dorastencov v 74 zboroch. 
Hoci hasičské zbory utrpeli veľké škody na výstroji a výzbroji, celkovo je 
vystrojenie dobré. V okrese je 1 automobilová striekačka, 26 motorových 
striekačiek, 69 ručných štvorkolesových a 9 ručných dvojkolesových. V bo-
joch za slobodu národa a o demokraciu Československej republiky stratila 
jednotka 16 členov. Pozri: Kolektív autorov: Pamätnica požiarnej ochrany 
okresu Liptovský Mikuláš 1925 – 2005. Liptovský Mikuláš:Typopress s.r.o. 
2005. ISBN 80-968945-3-6.
3  FERJANC, P: História požiarnej ochrany v okrese Liptovský Mikuláš. 
L.Mikuláš.2015. s. 7

ppłk Eva Krajčiová
Dyrektor Powiatowej Komendy Straży Pożarnej i Ratownictwa w Liptowskim Mikulaszu

Logo Celookresnej hasičskej nedele s logami organizáto-
rov.Zdroj OR HaZZ v L.Mikuláši
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ochrany. Nastal pokles záujmu detí zúčastňovať sa 
súťaží „Plameň“.  Na druhej strane,  nebol ani záu-
jem dospelých venovať sa mládeži, aj keď niektoré 
organizácie neprestali napriek zlým podmienkam 
naďalej pracovať. Tam, kde si vedenie obce uve-
domovalo dôležitosť hasičov pre obyvateľov obce, 
dostávali naďalej podporu vo svojej činnosti. No ta-
kýchto obcí nebolo na území okresu veľa.  Územná 
reorganizácia rozdelila okres na dve časti, Ružom-
berok sa stal samostatným okresom. 
Zmena tejto nepriaznivej situácie nastáva v roku 

2013, kedy nový minister vnútra predstavuje víziu 
podpory dobrovoľných hasičov prostredníctvom 
projektu plošného pokrytia územia Slovenskej re-
publiky hasičskými jednotkami. Ďalším posunom 
v podpore dobrovoľných hasičov bolo schválenie 
zákona č. 37/2014 o Dobrovoľnej požiarnej ochra-
ne, ktorý nadobudol účinnosť 1. apríla 2014. Tým, že 
sa dobrovoľná požiarna ochrana stala občianskym 
združením podporeným zákonom určite pomohlo 
pozdvihnúť morálny kredit každého dobrovoľného 
hasiča. 
     
1.3   Projekt celoplošného rozmiestnenia síl a pro-
striedkov
Novelou zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred 
požiarmi a jeho vykonávacej vyhlášky č. 611/2007 
Z.z. bol v Slovenskej republike zavedený systém 
celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov ha-
sičských jednotiek.  Jeho základným princípom je 
otvorenosť a sústredenie sa na oveľa výraznejšiu 
podporu a využitie potenciálu dobrovoľníctva pri 
likvidácii následkov požiarov a iných mimoriad-
nych udalostí alebo živelných pohrôm, spojenie 
ľudskej a profesionálnej pomoci v prospech všet-
kých občanov Slovenskej republiky. Do systému 
sa môže po splnení podmienok zapojiť každá obec 
na Slovensku a tým si zvýšiť bezpečnosť vlastných 
občanov a efektívnejšie si chrániť vlastný majetok 
i majetok občanov obce.
Celý projekt celoplošného rozmiestnenia síl a pro-
striedkov vychádzal z potreby lepšieho plošného 
pokrytia pomoci občanom pri nežiaducich situáci-
ách. Zvyšujúce sa počty udalostí aj v dôsledku kli-
matických zmien (povodne, veterné smršte, lesné 

112-tich miestnych jednotách 3596 členov. Na čele 
Okresného výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany 
(ďalej len „DPO“) v Liptovskom Mikuláši stála od 
roku 1962 významná osobnosť Jána Lazišťana. Po-
čas jeho pôsobenia, čo bolo 26 rokov, patril okres 
vždy medzi 5 najlepších na Slovensku. 
Prínosom v celkovom systéme odbornej a telesnej 
prípravy dobrovoľných hasičov sa stali požiarnické 
súťaže. Ukázali sa ako vhodná formou motivácie 
na rozvíjanie fyzickej a psychickej zdatnosti, pohy-
bových schopností a odborných návykov potreb-
ných pri zdolávaní požiarov a rôznych záchranných 
činnostiach. Ich súčasťou bola súťažná disciplína 
„teória“, čo pomáhalo zvyšovať aj odborné vedo-
mosti.  Požiarnické súťaže prilákali do radov do-
brovoľných hasičov aj deti. Práve na Liptove vznikla 
myšlienka hry mladých požiarnikov „Plameň“, ktorá 
sa rozšírila na celoštátnu súťaž[4].  
Samozrejme, liptovský dobrovoľní požiarnici nie-
len súťažili, ale najmä vykonávali preventívne 
prehliadky. V každej obci bol minimálne jeden 
preventivár.  Napríklad za roky 1978-1981 vyko-
nali kontrolné skupiny požiarnikov 153 prehliadok 
v poľnohospodárstve, 5807 prehliadok v malých 
prevádzkach a 98 015 prehliadok v obytných bu-
dovách. Dobrovoľní požiarnici vykonávali osvetovú 
činnosť (napr. v roku 1985 bolo vykonaných 1329 
prednášok a besied).  Okresný výbor dobrovoľnej 
požiarnej ochrany zabezpečoval odbornú prípravu 
a výcvik a do jeho kompetencie spadali aj cvičenia 
civilnej ochrany. Aj preto bolo dostatok finančných 
prostriedkov na množstvo taktických cvičení, súťa-
ží civilnej ochrany, tlač preventívno-výchovných 
materiál a výchovu mladej generácie požiarnikov.  
Popri zásahoch, výcviku a práce s mládežou  ne-
zanedbávali požiarnici  pomoc hospodárstvu, keď 
v akcii „Z“ odpracovali v obciach Liptova celkovo 
47 697 brigádnických hodín[5].  Dobrovoľné požiar-
ne zbory organizovali zábavy, nacvičovali divadlá, 
boli neoddeliteľnou a podstatnou súčasťou spolo-
čenského života v obciach. 

1.2  „Po roku 1989“
Spoločenské zmeny, ktoré priniesli 90-te roky sa 
odrazili na činnosti mnohých dobrovoľných orga-
nizácií, hasičov nevynímajúc. Znižovala sa člen-
ská základňa, nastal finančný úpadok a s ním pri-
chádzajúci aj morálny rozklad obecných zborov 
hasičov.  Problémy nastali hlavne v menších ob-
ciach, ktoré nemali dostatok finančných prostried-
kov na podporu zborov a štátne dotácie na ich 
činnosť neboli žiadne. Znižovala sa aj finančná 
podpora okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej 

4  Poznámka :  V správe z okresnej konferencie z roku 1978 je uvedené, že 
do okresnej súťaže Plameň sa pripravuje 62 krúžkov a v nich je evidovaných 
1070 detí. Celkovo je v okrese evidovaných 5404 členov. Započala sa aj 
výstavba hasičských zbrojníc, ktorých bolo postavených 6 a pokračuje 
výstavba ďalších. Pozri: FERJANC, P: História požiarnej ochrany v okrese 
Liptovský Mikuláš. L.Mikuláš.2015. s. 8 – 9.
5  Poznámka autora :  Akcia „Z“ je pojem z obdobia socializmu a dá sa 
predpokladať, že nadväzovala na bezplatné dobrovoľné brigády na obnovu 
vojnou zničeného hospodárstva. „Z“ je začiatočné písmeno od pojmu zveľa-
ďovanie. V rámci týchto akcií bolo postavených v obciach a mestách mnoho 
verejných budov – kultúrnych domov, škôl, požiarnych zbrojníc. Materiál 
platil okresný národný výbor, práce vykonávali občania bezplatne.

Víťazné družstvo dobrovoľných požiarnikov z obce Žiar  na 
okresnej súťaži v roku 1975 spolu s predsedom Okresného 
výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany v Liptovskom Mikuláš
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požiare) zvyšovali nároky na profesionálny hasičský 
zbor, ktorý aj pri 116 hasičských staniciach a výjazde 
príslušníkov do jednej minúty nedokázal zabezpe-
čiť poskytnutie pomoci občanovi v núdzi na celom 
území Slovenskej republiky najneskôr do 20 minút. 
Čas dojazdu do niektorých odľahlejších je oblastí 
neúmerne dlhý, t. j. viac ako  20 minút, v niektorých 
oblastiach dokonca viac ako 40 minút. Aj regióne 
Liptov je takýchto oblastí pomerne veľa (Huty, Pod-
banské, Čertovica). Na nutnosť rýchlejšieho zása-
hu poukazoval aj počet usmrtených a zranených 
v obytných budovách[6]. 
Z uvedeného dôvodu bolo potrebné mať najmä 
v odľahlejších oblastiach lepšie vybavené a vystro-
jené hasičské jednotky dobrovoľných zborov, ktoré 
dokážu samostatne vykonať prvotné úkony, ako aj 
podporné činnosti.  Najmä také,  ktoré by Hasičský 
a záchranný zbor mohol ohľadom na nízky počet-
ný stav príslušníkov zabezpečiť len s problémami 
alebo zdĺhavo (napríklad diaľková doprava vody 
hadicovým vedením, pomocné práce pri zdolávaní 
rozsiahlych lesných požiarov alebo povodniach).
Jednotky obecných hasičských zborov alebo me-
stských hasičských zborov, zriaďované podľa záko-
na č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v zne-
ní neskorších predpisov v obciach s počtom nad 
500 obyvateľov,  majú zo zákona plniť úlohy súvi-
siace so zdolávaním požiarov v obci. Obec, ako 
zriaďovateľ hasičskej jednotky, je povinná z rozpo-
čtu obce podľa  tohto zákona vytvoriť personálne, 
organizačné a priestorové podmienky na plnenie 
úloh hasičskej jednotky a na ten účel zriadiť hasi-
čskú stanicu alebo hasičskú zbrojnicu, zabezpečiť 
materiálno-technické vybavenie hasičskej jednot-
ky na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchran-
ných prác, zabezpečiť v potrebnom rozsahu vyba-
venie zamestnancov a členov hasičskej jednotky  
osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, 
zriadiť ohlasovňu požiarov. Obecné hasičské zbo-
ry zabezpečovali  pred realizáciou projektu plo-
šného rozmiestnenia síl výjazd do desiatich minút 
od ohlásenia udalosti. Dodržať tento limit výjazdu 
bolo pre väčšinu obecných hasičských zborov ne-
reálne. 
Po dôslednej analýze každého zásahového obvo-
du zhodnocujúcej nebezpečenstvo územia z hľa-
diska vzniku rôznych nežiaducich udalostí (podľa 
počtu obyvateľov, domov, bytových domov, infra-
štruktúry, výrobných organizácií, kultúrnych pa-
miatok, výjazdovosti a času dojazdu Hasičského 
a záchranného zboru) boli vybrané obce,   na za-
členenie do systému celoplošného rozmiestnenia 
síl a prostriedkov tak, aby bola splnená požiadavka 
času dojazdu najneskôr do 20 minút. V týchto ob-
ciach boli prednostne budované hasičské zbroj-
nice a zbor bol dovybavený hasičskou technikou. 
Podmienkou bol funkčný hasičský zbor. Po legisla-
tívnom uvedení systému do praxe boli zverejne-
né výzvy o dotácie na rekonštrukciu ďalších hasi-
čských zbrojníc. 

6  Poznámka: Pozri: https://hasicisobotiste.webnode.sk/legislativa/
celoplosne-rozmiestnenie-sil-a-prostriedkov-hasicskych-jednotiek-na-uzemi-
slovenskej-republiky/

Celoplošné pokrytie územia hasičskými jednotka-
mi je teda  systém organizácie hasičských jednotiek 
realizovaný plošným rozmiestnením síl a prostried-
kov. Stanovuje základnú úroveň garantovanej po-
moci poskytovanej zásahom hasičských jednotiek 
v závislosti na stupni a kategórii nebezpečenstva 
daného územia, predurčuje pôsobnosť hasičských 
jednotiek a stanoví zásady ich spolupráce v záujme 
záchrany osôb a majetku pred požiarmi, živelnými 
pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami[7].

Systém zahŕňa:

> rozdelenie dobrovoľných hasičských zbo-
rov do kategórií A1, A až C podľa akcieschop-
nosti,  pričom každý typ má stanovenú dobu 
výjazdu, požiadavky na personálne a materiál-
ne vybavenie a podľa toho tiež vykonáva určité 
základné zásahové úkony, napríklad na obme-
dzenie šírenia požiaru alebo záchranu osôb  do 
príjazdu príslušníkov Hasičského a záchranného 
zboru alebo  vykonávanie podporných zása-
hových činností v celkovom komplexe zásaho-
vej činnosti (diaľková doprava vody pomocou 
cisternových striekačiek, tvorenie hadicového 
vedenia, tylové zabezpečenie hasičských jed-
notiek, vykonávanie jednoduchých likvidačných 
prác) v spolupráci s príslušníkmi Hasičského 
a záchranného zboru[8];
> poskytovanie paušálnej finančnej dotácie 
raz za príslušný kalendárny rok podľa kategórie 
na zlepšenie technického vybavenia, zabez-
pečenia ochranných pracovných prostriedkov 
a odbornú prípravu;
> refundáciu nákladov za uskutočnený výjazd;
> prideľovanie novej alebo repasovanej hasi-
čskej techniky[9];
> poskytnutie prostriedkov na rekonštrukciu 
hasičských staníc.

Projekt výrazne pomohol pozdvihnúť úroveň do-
brovoľných hasičských zborov na Liptove. Došlo 
k výraznej obmene hasičskej techniky novými ci-
sternovými vozidlami Iveco Daily, a repasovanými 
hasičskými cisternami Tatra 148 a Tatra  815, k vy-
baveniu dobrovoľných hasičov novými ochran-
nými pracovnými prostriedkami a k vystrojeniu 
novými vecnými prostriedkami na likvidáciu po-
žiaru a na riešenie rôznych mimoriadnych udalostí 
– veterných smrští, povodní, biologických ohrození 
a pod.

7  § 34 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení nesko-
rších predpisov.
8  Poznámka: Podrobné rozčlenenie dobrovoľných hasičských zbo-
rov obcí do jednotlivých kategórií  spoločne s ich úlohami a kladenými po-
žiadavkami na ich materiálno-technické zabezpečenie, funkčné obsadenie 
a odbornú spôsobilosť jednotlivých členov dobrovoľných hasičských 
zborov obcí je uvedené vo vyhláške MV SR č. 611/2006 Z.z o hasičských 
jednotkách v znení neskorších predpisov.
9  Poznámka: 27. februára pred 5 rokmi sa v rámci projektu začalo pod 
starodávnym hradom Devín odovzdávanie prvých hasičských vozidiel. Za 
prvý rok bolo odovzdaných 550 nových vozidiel Iveco Daily, viac ako 260 
repasovaných vozidiel Tatra 148 a Tatra 815. Hasičské jednotky a obce na 
Slovensku dostali takmer 1000 protipovodňových vozíkov. Pozri: Hasičský 
rok 2020. Bratislava.2020, s. 33
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Na Liptove malo v tom čase platených hasičov len 
mesto Ružomberok - štyroch.  Obdobie pred a po-
čas druhej svetovej vojny prinieslo veľkú stagnáciu 
hasičstva.  Hasičská technika bola zastaralá, ručné 
striekačky sa pre svoju neúčelnosť už nevyrábali, 
motorové striekačky, hadice a ďalšie vecné pro-
striedky sa vyrábali len v minimálnom počte, hoci 
prostriedky na ich nákup bolo možné zabezpečiť aj 
zo zdrojov Organizácie spojených národov. 
Zo správy, ktorú predkladal povereník vnútra Zbo-
ru povereníkov, vyplynulo, že v roku 1950 bolo 
na Slovensku 608 profesionálnych hasičov, z toho 
369 bolo zaradených v dvanástich verejných hasi-
čských zboroch a zvyšní v závodných hasičských 
zboroch[11]. Rok 1950 bol z hľadiska rozvoja protipo-
žiarnej ochrany na Slovensku prelomový, pretože 
bol prijatý zákon č. 62/1950 Zb. o ochrane pred 
požiarmi a inými živelnými pohromami, podľa kto-
rého musel platené hasičstvo zriadiť každý miest-
ny národný výbor mesta s obyvateľmi nad 50 tisíc. 
Príslušníci verejného hasičstva mali postavenie ve-
rejného činiteľa a ich platové pomery boli upravené 
predspismi vzťahujúcimi sa na štátnych zamestnan-
cov. Výkon služby bol  organizovaný na 24 hodino-
vú službu na zmene, 8 hodín preventívno-výcho-
vnej činnosti (školenie domových protipožiarnych 
hliadok, asistencia pri rôznych divadelných a cirku-
sových predstavenia) a 40 hodín osobného voľna.  

11  HRONEC, Š. a kolektív: Z histórie profesionálneho hasičstva na 
Slovensku. Bratislava: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Prezídium 
Hasičského a záchranného zboru, 2007. s 35.

s prispením  Európskej únie v rámci rôznych projektov[10].

2.  „Hasiči z povolania“ 

Požiadavku na vznik a ďalší vývoj hasičstva z po-
volania nastolil na konci 19. storočia rozvoj miest, 
priemyslu, dopravy a zvyšovanie sa počtu obyva-
teľstva. Platené hasičské stráže boli ustanovené 
nielen v najväčších mestách horného Uhorska – 
Bratislave a Košiciach, ale v roku 1919 boli až v 38  
mestách na území dnešného Slovenska. Samo-
zrejme v porovnaní s Bratislavou boli počty plate-
ných hasičov obcami menšie. Preto bolo potrebné, 
aby boli dobre pripravené aj dobrovoľné hasičské 
zbory. Platení hasiči vykonávali aj rôzne iné služby 
pre mesto – kropenie ulíc, údržbu verejného vodo-
vodu, strážnu službu vo veži kostola a vo väčších 
mestách aj sanitnú záchrannú službu. O zriadení 
mestom platených hasičov v Liptovskom Mikuláši 
nie je žiadny záznam. Významný vplyv na rozvoj 
plateného hasičstva malo vydanie nariadenia o po-
žiarnej polícii na Slovensku v roku 1933. 

10  Napríklad z Regionálneho operačného programu, Zvýšenie odborných 
a intervenčných kapacít na regionálnej a lokálnej úrovni, Projektu aktívnej 
protipovodňovej ochrany.

56 obcí

Hasičská technika

Príves

Iná technika

Ochranné odevy

Rádiostanice

Dopravný automobil AVIA

Požiarna striekačka  8

Požiarna striekačka 12

Požiarna striekačka 15

Elektrocentrála

Reťazová píla benzínová

Vozidlové

Prenosné

Zásahové a iné ochranné odevy 
(protichemické, na bodavý hmyz)

Povodňovej záchrannej 
služby

Cisternová automobilová strieka-
čka Iveco

Cisternová automobilová strieka-
čka T 138/148/815

17

1

7

6

27

0

7

0

0

63

6

28

19

19

12

4

59

7

42

15

17

119

18

120

2015

466

2019

822Celkový počet dobrovoľných hasičov

Tabuľka 1   Porovnanie síl a prostriedkov dobrovoľných ha-
sičských zborov obcí okresu Liptovský Mikuláš pred zave-
dením systému a v súčasnosti.

Za roky 2015 až 2020 sa v obciach okresu Liptovský Miku-
láš zrekonštruovalo 36  požiarnych zbrojníc. Hasičská tech-
nika a rekonštrukcie požiarnych zbrojníc boli financované 
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Boli zriadené krajské aj okresné veliteľstvá požiar-
nej ochrany. Prvým, veľmi významným okresným 
veliteľom (pre Liptovský Mikuláš a Ružomberok) 
bol Samuel Makónyi. Ostatní členovia veliteľstiev 
boli vyberaní z vhodných kandidátov z odborných 
kurzov. 
Ďalšími prelomovými rokmi na úseku ochrany pred 
požiarmi boli roky 1953 a 1954. Bol prijatý nový 
zákon č. 95/1953 o organizácii štátneho požiarne-
ho dozoru a požiarnej ochrany. Tento zákon okrem 
iného zmenil aj pojem „hasič“ na „požiarnik“, čo zo-
stalo až do prijatia zákona o Hasičskom záchran-
nom zbore v roku 2001. Vznikli Okresné inšpekcie 
štátneho požiarneho dozoru, ktoré sa okrem iného 
starali o organizáciu, výcvik, použitie a zvyšovanie 
akcieschopnosti požiarnych útvarov a verejných 
požiarnych zborov z povolania. Zúčastňovali sa aj 

na organizovaní verejných dobrovoľných požiar-
nych zborov. Verejný požiarny zbor z povolania bol 
v tom čase dislokovaný s počtom 19 funkčných 
miest  len v okresnom meste Ružomberok. Kedy 
presne vznikol verejný požiarny zbor z povolania 
v Liptovskom Mikuláši nie je známe, pravdepodob-
ne v roku 1955.
Nasledujúce  zmeny, skôr v neprospech rozvoja 
profesionálnych hasičov prišli v roku 1958 v podobe 
nového zákona č. 18/1958  o ochrane pred požiarmi, 
ktorý presúval kompetencie viac na národné výbo-
ry a Československý zväz požiarnej ochrany. Malo 
to zlý dosah na odbornú, technickú, preventívnu aj 
represívnu stránku ochrany pred požiarmi na Slo-
vensku. Zmeny k lepšiemu nastali až po roku 1968. 
Ešte predtým došlo na základe územnej reorgani-
zácie Slovenska k zlúčeniu okresov Ružomberok, 
Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok do jedného 
celku – vznikol okres Liptovský Mikuláš. Celkový 
počet profesionálnych hasičov ku koncu roku 1971 
na toto územie predstavoval 30 hasičov spolu pre 

preventívne ako aj zásahové činnosti. Nepriaznivý 
bol aj stav technického vybavenia. Verejný požiarny 
útvar v Liptovskom Mikuláši, mal k dispozícii len 3 
ks hasičských vozidiel – Škoda 1203, Zill 131 a Tatra 
706. 
V rokoch 1970-1975 došlo k navýšeniu početného 
stavu na 40, bola doplnená technika automobilo-
vými striekačkami CAS 25, CAS 30, prívesnými pre-
nosnými striekačkami dopravným automobilom, 
plošinou, automobilovým rebríkom DL 30. Od roku 
1976 mali profesionálni hasiči v Liptovskom Miku-
láši novú stanicu, ktorú si vlastne postavili sami 
v akcii „Z“.  Táto hasičská stanica po rekonštrukcii 
slúži profesionálnym hasičom dodnes.
Proces profesionalizácie hasičstva na Liptove po-
kračoval vznikom samostatného Zboru požiar-
nej ochrany (ďalej len „Zboru PO“) zákonom č. 

126/1985 Zb. o ochrane pred požiarmi, ako 
jednotne organizovanej zložky, ktorej základ-
ným poslaním bola ochrana životov a zdravia 
osôb a majetku pred požiarmi, odborný výkon 
požiarnej ochrany a dozor nad zabezpečo-
vaním úloh v tejto oblasti. Po spoločenských 
zmenách v roku 1989 však bolo potrebné 
opätovne upraviť organizáciu protipožiarnej 
ochrany, vykonať obmenu techniky a  zvrátiť 
nepriaznivý vývoja požiarovosti a nedostato-
čnosti dodržiavania  zásad požiarnej prevencie. 
Jednotky Zboru PO začali uskutočňovať čoraz 
viac zásahov k požiarom, ale tiež k tzv. tech-
nickým zásahom. V roku 1996, kedy opätovne 
došlo k rozdeleniu okresu na okres Liptovský 
Mikuláš a Ružomberok,  uskutočnili hasiči 
z  Liptovského Mikuláša 389 výjazdov, z toho 
269  k požiarom a 77 výjazdov k technickým 
zásahom (z toho bolo 24 dopravných nehôd). 
Pribúdali tiež mimoriadne udalosti súvisiace 

s klimatickými zmenami – veterné smršte, lestné 
požiare, povodne, pričom technická úroveň zboru 
bola zastaralá. Systém  riadenia  a financovania tak 
špecializovanej zložky, akou boli jednotky Zboru 
PO sa ukázal už ako nefunkčný. Aj z tohto dôvo-
du bolo nutné pripraviť nový návrh zásad právnej 
úpravy o ochrane pred požiarmi. 

2.1.  Hasičský a záchranný zbor

Celospoločenská závažnosť požiarnobezpečnost-
nej problematiky si vyžiadala zdokonalenie sy-
stému ochrany pred požiarmi, čo vyústilo do no-
vej, komplexnej právnej úpravy vydanej v dvoch 
zákonoch – zákone č. 314/2001 Z.z. o ochrane 
pred požiarmi a zákona č. 315/2001 o Hasičskom 
a záchrannom zbore. Okrem iného sa po päťde-
siatich rokoch vrátilo staronové označenie „hasič“ 
alebo lepšie „hasič záchranár“ namiesto požiarnik. 
Bol tiež ustanovený nový znak a erb Hasičského 
a záchranného zboru. Podstatné je, že došlo k  

Povodňové a záchranné práce dobrovoľných hasičov....
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spolu 1046 výjazdov.  Zvyšuje sa najmä množstvo 
technických zásahov, pričom počet profesionál-
nych hasičov sa už dlhú dobu nemenil.  Aj z tohto 
dôvodu sa profesionálny hasičský zbor musí opie-
rať o pomoc dobrovoľných hasičov a starať sa o to, 
aby sa ich vzájomná súčinnosť skvalitňovala v pro-
spech zvyšovania bezpečnosti a efektívnej pomoci 
občanov v núdzi. 

3. Spolupráca dobrovoľných a profesionál-
nych hasičov v regióne Liptov

Počas rokov vzájomného pôsobenia dobrovoľných 
a profesionálnych hasičov na Slovensku vznika-
li medzi obidvoma záchrannými zložkami rôzne 

napätia. Svedčí o tom aj skuto-
čnosť, že už v roku 1933 sa ne-
zrealizovala snaha o zaradenie 
hasičov z povolania do Zemskej 
hasičskej jednoty na Sloven-
sku[12]. Ani dnes netvoria do-
brovoľní a profesionálni hasiči 
žiadnu oficiálnu jednotne orga-
nizovanú zložku. Ich spoluprácu 
zastrešuje vzájomná dohoda 
medzi Ministerstvom vnútra 
SR  a  Dobrovoľnou požiarnou 
ochranou SR, ktorá je plnená 
prostredníctvom okresných 
riaditeľstiev HaZZ a územných 
organizácií DPO SR a je každé 
dva roky vyhodnocovaná. Spo-
luprácu profesionálneho ha-
sičského zboru a dobrovoľnej 
požiarnej ochrany v regióne 
Liptova však nikdy nemuse-
la a nemusí upravovať žiadna 
dohoda. Možno ju hodnotiť tak 
v minulosti ako aj v súčasnosti 
ako nadštandardnú. V čase fi-
nančného podhodnotenia do-
brovoľných hasičov okresné 
riaditeľstvo HaZZ poskytovalo 
bezplatne priestory pre činnosť 

kancelárie činnosti okresného výboru DPO, perso-
nálne a materiálno-technicky podporovalo plne-
nie hlavných úloh dobrovoľnej požiarnej ochrany 
pri výcviku dobrovoľných hasičov, preventívnej 
činnosti v obciach a tiež výchove novej generácie 
hasičov. Potvrdením tejto výbornej spolupráce, 
ktorá prinášala prospech obidvom stranám po-
čas celého obdobia vzájomného spolupôsobenia 
na úseku ochrany pred požiarmi,  bolo aj vytvore-
nie spoločnej zástavy, ktorá bola slávnostne uve-
dená v roku 2003.             

12  HRONEC, Š. a kolektív: Z histórie profesionálneho hasičstva na 
Slovensku. Bratislava: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Prezídium 
Hasičského a záchranného zboru, 2007. s 27.

výraznému rozšíreniu úloh súvisiacich s poskyto-
vaním pomoci a vykonávaním záchranných práci 
pri živelných pohromách a iných nežiaducich uda-
lostiach a vôbec k zmene postavenia Hasičského 
a záchranného zboru, jeho organizácie na princípe 
jednotnosti a zásady nadriadenosti a podriadenosti 
pri priamom riadení Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky. 

Hasičský a záchranný zbor („ďalej len HaZZ“) tvo-
rí prezídium, ktoré je súčasťou Ministerstva vnútra 
SR, osem krajských riaditeľstiev, 51 okresných ria-
diteľstiev a stálu službu na zdolávanie požiarov 
a na vykonávanie záchranných prác pri dopra-
vných nehodách, ekologických a iných haváriách 
a nežiaducich udalo-
stiach je zabezpečo-
vaná prostredníctvom 
116  hasičských staníc, 
ktoré sú organizačnou 
súčasťou okresných 
riaditeľstiev. Súčasťou 
zboru je Požiarnotech-
nický ústav, Stredná 
škola požiarnej ochra-
ny v Žiline a Výcvikové 
centrum Lešť a tiež tri 
záchranné brigády.
Územie regiónu Lip-
tov je zásahovým 
obvodom dvoch 
okresných riadite-
ľstiev HaZZ, Liptovský 
Mikuláš a Ružombe-
rok, kde sú aj sídla ha-
sičských staníc. Ďalšia 
hasičská stanica je aj 
v Liptovskom Hrád-
ku. Celkovo denne, 
na celý región Lipto-
va, je  stanovený ma-
ximálny počet 23 pro-
fesionálnych hasičov, 
ale väčšinu dní v roku 
vykonáva službu len 16 hasičov, čo je minimálny 
početný stav určený internými predpismi. Región 
Liptov má rozlohu viac ako 2000 m2, pričom len 
okres Liptovský Mikuláš je tretím najväčším okre-
som na Slovensku. Veľkú časť plochy pokrývajú 
lesy, cez oblasť prechádza dôležitá infraštruktúra 
– diaľnice, hlavná železničná trať. Ružomberok je 
dôležitým dopravným uzlom.  V regióne sú ve-
ľké turistické (Jasná a Malinô Brdo) a priemyselné 
centrá, veľké vodné plochy, veľa riek, horské pre-
chody. Hustota osídlenia je 71 obyvateľov  na km2. 
V regióne je okrem troch miest aj 78 obcí. Počet 
rôznych nežiaducich udalostí každoročne narastá. 
V roku 2019 vykonali všetky tri hasičské stanice 

Nácvik budovania jazierkového systému hasenia počas 
taktického cvičenia HaZZ s DHZO v Západných Tatrách 
v roku 2019 Zdroj archív OR HaZZ v L. Mikuláši
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Okresné riaditeľstvo HaZZ v Liptovskom Miku-
láši má svoje zastúpenie v orgánoch a komisi-
ách  územného výboru DPO a okrem všeobecne 
záväznými predpismi stanovených úloh voči do-
brovoľnej požiarnej ochrane vykonáva celý rad 

ďalších aktivít na podporu a zachovanie činnosti 
dobrovoľných zborov. 

3.1  Zásahová činnosť

Profesionálny hasičský zbor bol od počiatku svoj-
ho vzniku odkázaný na pomoc dobrovoľných hasi-
čov, pretože početný stav na verejnom požiarnom 
útvare v Liptovskom Mikuláši bol nízky - 2 hasiči 
na zmene. Ich činnosť pri zásahu spočívala hlavne 
v obsluhe techniky, hasičského vozidla a vele-
nia. Všetky ostatné činnosti vykonávali dobrovoľní 
hasiči. Postupne, s narastajúcim počtom hasičov 
štátneho zboru, skvalitňovaním jeho technického 
a osobného vybavenia a zvyšujúcimi sa nárokmi 
na rýchlosť vykonania výjazdu k zásahu, klesal aj 
podiel účasti dobrovoľných hasičov na zásahoch. 
Od 90-tych rokov, aj z dôvodov pod financovania 
dobrovoľnej požiarnej ochrany a vôbec zmene po-
stoja k dobrovoľníctvu,  počet dobrovoľných hasi-
čov radikálne klesal. Technika zborov bola zasta-
ralá, chýbali ochranné pracovné prostriedky.  Ich 
účasť na zásahoch bola veľmi nízka. S postupnou 
obnovou dobrovoľných zborov a ich materiálno-
technického vybavenia, najmä vďaka zavedeniu 
systému celoplošného rozmiestnenia síl a pro-
striedkov od roku 2015 dochádza k vyššej účasti 
dobrovoľných hasičov na zásahoch. Pokiaľ ešte 
v roku 2013 bol podiel zásahov dobrovoľných hasi-
čských zborov obcí (ďalej len „DHZO“) na zásahoch 

HaZZ v okrese Liptovský Mikuláš  4,37  %, v roku 
2019 to bolo už 27,83 %. 

Vývoj zásahovej činnosti DHZO v okrese Liptovský 
Mikuláš zobrazuje aj nasledovný graf.

Snáď najlepším príkladom pre porovnanie môže 
byť účasť dobrovoľných hasičských zborov na le-
sných požiaroch a povodniach. V roku 2011 vypu-
kol v Nízkych Tatrách lesný požiar, ktorý sa vo ve-
ľmi krátkom čase, vzhľadom na veľmi nepriaznivé 
poveternostné podmienky (sucho a silný vietor), 
rozšíril na plochu 130 ha s obvodom požiaru 9 km. 
Horný okraj požiaru bol v nadmorskej výške 1 700 
m n.m. Na jeho likvidáciu bolo nasadených 173 
ks techniky, vrátane 5-tich vrtuľníkov a 418 príslu-
šníkov HaZZ. Počas piatich dní hasenia požiaru tu 
zasahovala len jedna dobrovoľná hasičská jed-
notka. Treba ale tiež povedať, že nebola ani veľká 
snaha povolávať na zásah dobrovoľných hasičov, 
pretože pre ich zlé vybavenie, chýbajúce teleko-
munikačné prostriedky, a ochranné pracovné pro-
striedky hrozilo veľké riziko vzniku úrazov a strata 
orientácie v zadymenom náročnom lesnom teréne. 
Keby však bolo možné okamžite nasadiť veľký po-
čet síl, isto by k takému rozšíreniu požiaru nedošlo. 
Túto teóriu potvrdzuje fakt, že za ostatných 5 rokov 
evidujeme v okrese Liptovský Mikuláš 18 rozsiah-
lejších lesných požiarov, ale ani jeden sa nerozšíril 
na takú veľkú plochu. Pri lesnom požiari, ktorý vzni-
kol na úpätí Západných Tatier, v apríli 2020 bolo už 
do dvoch hodín nasadených okrem jednotiek HaZZ 
aj 10 jednotiek DHZO s technikou. Plocha požiaru 
sa nerozšírili na viac ako 3,6 ha s obvodom 2,5 km. 

Nezastupiteľnou možno označiť spoluúčasť do-
brovoľných hasičov pri povodňových záchranných 
prácach, nakoľko ich súčasné vybavenie – prívesy 
povodňovej záchrannej služby s protipovodňovými 
bariérami, nedokáže Hasičský a záchranný zbor 
ničím nahradiť. V celom regióne Liptova je spolu 

Graf  1  Vývoj zásahovej činnosti dobrovoľných hasičských 
zborov okresu Liptovský Mikuláš za roku 1996 až 2019 
(Zdroj: štatistické údaje  OR HaZZ v Liptovskom Mikuláši)
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mocou cisternových striekačiek. Pri mnohých po-
žiaroch chát v turistických horských centrách potom 
dobrovoľní hasiči dokázali veľmi rýchlo vybudovať 
takéto stanovištia, čím pomohli ochrániť veľké hod-
noty. Okresné riaditeľstvo je vždy nápomocné pri 
školení strojníkov, čím sa nielen zvyšuje odborný 
kredit členov dobrovoľných hasičských zborov, ale 
tiež sa tým chráni hasičská technika, ktorá si čoraz 
viac vyžaduje vysoko odbornú obsluhu. Od pride-
lenia súprav povodňovej záchrannej služby okre-
sné riaditeľstvo, tak ako mu to aj vyplýva zo zmlu-
vy o výpožičke tohto majetku obciam, organizuje 
každoročne výcvik všetkých dobrovoľných zborov 
s prostriedkami povodňovej záchrannej služby. 
Ide o nácvik správneho budovania protipovodňo-
vých bariér, správneho vypúšťania a balenia týchto 
prostriedkov, používania čerpadiel, elektrocentrál 
a pod. Je to nevyhnutné a zároveň veľmi prospe-
šné pre obidve záchranné zložky, aby navzájom 
poznali svoje technické prostriedky a mohli tak 
rýchlo, včas a efektívne pomáhať ľuďom v núdzi.
 
3.3  Preventívna a výchovná činnosť 

Preventívna a výchovná činnosť bola a je veľmi 
dominantným prvkom v činnosti hasičov. Je šta-
tisticky potvrdené, že množstvo požiarov vzniká 
v dôsledku ľudskej činnosti alebo tiež nečinno-
sti, neopatrnosti, nedbalosti ľudí.  Z tohto dôvodu 
je potrebné dospelým aj deťom pripomínať riziká 
vzniku požiarov a ako sa pred nimi majú chrániť. 
Nemenej dôležitá je prezentácia činnosti hasičov 
na verejnosti. Okresné riaditeľstvo HaZZ a v súča-
snosti Územná organizácia dobrovoľnej požiarnej 
ochrany v Liptovskom Mikuláši pripravujú spolo-
čne rôzne propagačné a preventívne materiály pre 
deti aj dospelých, príspevky do médií, organizujú 
množstvo akcií, a to nielen hasičských (napríklad  
15 ročníkov hasičského polmaratónu, ako skvelú 
prezentáciu hasičskej vytrvalosti).

3.3.1  Hasičské súťaže a celookresná hasičská ne-
deľa

Osobitné postavenie majú hasičské súťaže, pri or-
ganizovaní a realizácii ktorých obidve zložky hasi-
čstva spolupracujú. Mnohé z nich majú veľmi dlhú 
tradíciu. Napríklad previerka pripravenosti dobro-
voľných hasičských zborov z poľnohospodárskych 
podnikov na Liptove mala v roku 2019 svoj 41. ro-
čník. Veľmi atraktívna pre divákov aj súťažiacich je 
nočná súťaž v hasičskom útoku, ktorá sa koná sa 
každoročne v centre mesta Liptovský Mikuláš. Je 
zároveň poslednom súťažou okresnej hasičskej 
ligy, ktorá mala v roku 2019 svoj XVIII. ročník. 
Tradíciou, ktorá je udržiavaná dodnes, sú hasi-
čské nedele v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline 
s názvom „Na slávu hasičom“. Súčasťou je sprie-

v obciach 69 takýchto protipovodňových vozíkov, 
čo predstavuje okrem iného vybavenia (čerpa-
dlá,elektrocentrály a pod.) dĺžku 2,7 km protipovo-
dňových bariér. A to už je niečo, čo naozaj zvyšuje 
bezpečnosť obyvateľov obcí a chráni ich majetok 
v súčasnom období častých povodní a záplav.

Nedá sa na tomto mieste nespomenúť, ako vysoko 
si vážime odhodlanie, odvahu a obetavosť dobro-
voľných hasičov počas prvej vlny nového ochorenia 
Covid-19. Hasičský a záchranný zbor bol poverený 
velením v karanténnych zariadeniach, kde boli od 
polovice marca 2020 umiestňovaní všetci občania 
Slovenskej republiky repatriovaní zo zahraničia, aby 
sa tak minimalizovalo riziko rozšírenia koronavíru-
sového ochorenia v celej spoločnosti. Bolo to veľmi 
náročné obdobie, pretože poznatkov o ochorení 
nebolo veľa, nepriateľ bol neviditeľný, mediálny tlak 
a šírenie strachu a obáv o vlastné zdravie bolo ve-
ľmi silné. O to viac si ceníme pomoc dobrovoľných 
hasičov, ktorí nám v centrách pomáhali pri regi-
strácii osôb, ich ubytovávaní, dezinfikovaní priesto-
rov a vôbec všetkých podporných činnostiach tak, 
aby sme celé náročné obdobie spoločne úspešne 
zvládli. Len v karanténnom repatriačnom zariadení 
ministerstva vnútra v Liptovskom Jáne odpracovali 
členovia niekoľkých DHZO v okrese Liptovský Mi-
kuláš spolu viac ako 2000 hodín. 
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Liptovskom Mikuláši 
na ocenenie snahy, odbornosti, obetavosti, zru-
čnosti a rýchlosti udeľuje každý rok jednému z do-
brovoľných zborov okresu „Cenu za výnimočný 
zásah“. 

3.2  Taktické cvičenia a výcvik

Okresné riaditeľstvá Hasičského a záchranného 
zboru majú zo zákona povinnosť vykonávať odbor-
nú prípravu a overovanie odbornej spôsobilosti ve-
liteľov DHZO. Podľa hlavných plánov činnosti majú 
povinnosť vykonať za rok aspoň jedno súčinnostné 
cvičenie za účasti ostatných záchranných zložiek, 
teda aj dobrovoľných hasičov. V okrese Liptovský 
Mikuláš sú najčastejšie vykonávané cvičenia za-
merané na likvidáciu lesných požiarov, pretože tu 
je potrebné najviac nacvičiť koordináciu veľkého 
množstva síl a prostriedkov tak, aby bolo  hasenie 
efektívne, rýchle a s ohľadom na bezpečnosť za-
sahujúcich. Mnohé zbory majú vo svojej výbave aj 
prostriedky na budovanie jazierkového systému, 
čo je unikátny spôsob stupňovitého prepájania 
prenosných nádrží na vodu a ultraľahkých čerpa-
diel v lesnom teréne s cieľom dostať hasiacu látku 
do veľkej nadmorskej výšky a vzdialenosti od jej 
zdroja. 
Prax potvrdila, že je prospešné vykonávať nácviky 
budovania čerpacích stanovíšť na prírodných vod-
ných zdrojoch a nácvik diaľkovej dopravy vody po-
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vod hasičských družstiev so zástavami, výstavy 
pri príležitosti rôznych hasičských výročí, statické 
ukážky najmodernejšej a historickej hasičskej tech-
niky, súťaže pre deti a v ostatných rokoch pribudla 
aj netradičná súťaž dobrovoľných hasičských zbo-
rov Horného Liptova „O richtársku palicu“ liptovskej 
dediny v skanzene Pribylina. Súťaž spája ukážku 
dobového hasenia s moderným a poukazuje tiež 
na súčasnú rôznorodosť činností hasičov pri zása-
hoch. 

Hasičské nedele v skanzene v Pribyline boli pred-
chodcom a tiež pokračovateľom celookresných 
požiarnických, neskôr hasičských nedelí, ktoré sa 
konali vždy v prvú septembrovú nedeľu v centre 

mesta Liptovský Mikuláš  v rokoch 1994 a 2007. 
Všetkých 14  ročníkov možno považovať za vtedy 
najväčšiu, najrozsiahlejšiu hasičskú akciu na Slo-
vensku. Organizátorom bolo Okresné riaditeľstvo 
HaZZ v Liptovskom Mikuláši a dobrovoľná požiarna 
ochrana okresu Liptovský Mikuláš. Dôkazom ve-
ľkosti akcie je počet hasičov, ktorí sa podieľali na jej 
príprave a priebehu tak z radov profesionálov, ako 
aj dobrovoľníkov (cca 70). Ani jedna zo zložiek ha-
sičov by nebola schopná sama zorganizovať takú 
rozsiahlu akciu. Jej základom bola súťaž hasi-
čských družstiev v hasičskom útoku vo všetkých 
kategóriách profesionálnych a dobrovoľných ha-
sičov. Sprievodnými akciami bola kolóna hasičskej 

techniky prechádzajúca ranným mestom Liptovský 
Mikuláš, statické ukážky hasičskej techniky, ukážka 
činnosti zboru pri hasení požiaru a dopravnej ne-
hode, ukážka činnosti špeciálnych policajných jed-
notiek, horskej záchrannej služby, súťaže pre deti, 
dospelých a tombola. Akciu podporovala každoro-
čne viac ako stovka sponzorov. 

Pre zaujímavosť a lepšiu predstavu o rozsahu Ce-
lookresnej hasičskej nedele v Liptovskom Mikuláši 
uvádzame niekoľko štatistických údajov za všet-
kých 14. ročníkov:

> na akcii sa zúčastnilo celkom 711 hasičských 
jednotiek, t.j. 5688 súťažiacich,

> pri plnení kráľovskej disciplíny hasičov – hasi-
čského útoku, súťažiaci:
> priniesli na základňu 711 motorových strie-
kačiek PS-12, čo do hmotnosti predstavuje 142 
200 kg,
> vzájomne spojili 1466 hadíc „B“, čím by vytvorili 
hadicové vedenie dlhé 29 320 m,
> vzájomne spojili 2844 hadíc „C“, čím by vytvorili 
hadicové vedenie dlhé 56 880 m,
> celkovo vzájomne spojili 4310 hadíc, čím by 
vytvorili hadicové vedenie dlhé 86 200 m. Je to 

Repasovaná T 148 darovaná z majetku štátu obci Lipto-
vský Trnovec Zdroj. Milan Dermek
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ách obidvoch združení počas uplynulých rokov 
a tiež v súčasnosti.  A hoci obidve organizácie majú 
za sebou zložitý vývoj, kedy raz jedna a raz druhá 
„ťahali za kratší koniec“, skúsenosti zo zásahovej 
činnosti, preventívno – výchovnej, kultúrnej a špor-
tovej dokazujú, že vďaka vzájomnej spolupráci boli 
v regióne Liptova uchránené mnohé živote a veľké 
majetkové hodnoty pred ničivými živlami. Usku-
točnili sa mnohé výnimočné akcie, ktoré pomohli 
zvýšiť kredit liptovských hasičov nielen v regióne, 
ale aj v rámci celého Slovenska. Boli vychované 

nové generácie hasičov, ktoré pokra-
čujú v tradíciách svojich predkov, ale 
v novodobom trende. 
Každodenná prax nám dokazuje, že 
profesionálni hasiči sa vo svojej činno-
sti musia opierať o pomoc dobrovo-

ľných zložiek, a že v konečnom dôsledku nezále-
ží na tom, či pomoc ľuďom poskytujú dobrovoľní 
alebo platení profesionálni hasiči. Podstatné je, aby 
dokázali vždy a za akýchkoľvek okolností pomôcť 
ľuďom v ich nešťastí spôsobenom živelnými po-
hromami a inými mimoriadnymi  udalosťami, kto-
ré rýchlo meniaci sa svet prináša čoraz častejšie.   
Zároveň, aby slovami použitými v úvode príspevku 
mohli akýmkoľvek spôsobom „pestovať ideu ha-
sičskú, založenú na všetkých variáciách charak-
terných a čestných ľudí, aby obidve organizácie 
obstáli pred súdom budúcnosti ako kedykoľvek 
v minulosti“.

skoro vzdialenosť z Liptovského Mikuláša do Ži-
liny. 
> stravovacia komisia uvarila cca 6100 lit. gulášu 
pre cca 11 400 stravníkov,
> najviac  súťažných družstiev sa zúčastnilo 
v roku 2004  v počte 86. 

Na záver treba pripomenúť, že hasičské súťaže nie 
sú len akousi formou prezentácie hasičskej zru-
čnosti, rýchlosti, ale tak ako v minulosti, ajv rokoch 
nedávnych a súčasných majú za cieľ hlavne zdo-

konaľovať zručnosti, fyzické schopnosti hasičov 
tak, aby v prípade skutočnej udalosti mohli byť 
hasiči dostatočne rýchli, robili činnosti v stresovej 
situácii viac-menej automatizovane, ale presne. 
Okresné riaditeľstvo HaZZ  organizovalo mnohé 
hasičské súťaže pre dobrovoľných hasičov aj pre-
to, aby v neľahkých časoch stagnácie zborov v ob-
ciach podporilo personálnu výmenu starších čle-
nov za mladších. Hasičský šport bol v tom období 
veľmi silným nástrojom motivácie pre mladých ľudí 
v obciach zapojiť sa do dobrovoľných hasičských 
zborov. 

Záver
Spolupráca dobrovoľných a profesionálnych ha-
sičov na Liptove má veľmi dlhú a bohatú históriu. 
Určite aj vďaka osobnostiam na vedúcich funkci-

Obrázok 12 Zahájenie hasičskej nedele v roku 1995
Obrázok 13 Slávnostný nástup na hasičskej nedeli v roku 2007
Obrázok 14 Celookresná hasičská nedeľa v roku 2007
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Mikroprojekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa 
za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Mikroprojekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu 
prostredníctvom Euroregiónu „Tatry“ v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020.
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