
DZIEŃ  STRAŻAKA                 STRAŻ POŻARNA  

Logo Państwowej Straży Pożarnej 

 

Patronem straży pożarnej jest św. Florian. 

 Od 1999 roku 4 maja jest Międzynarodowym Dniem Strażaka. 

 

Straż pożarna, dawniej straż ogniowa – zorganizowana formacja zajmująca się prewencją i 

walką z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku oraz 

środowiska naturalnego. Do zadań straży pożarnej należy także usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych i katastrof. 

W Polsce straż pożarna dzieli się głównie na dwie grupy - zawodowe formacje Państwowej 

Straży Pożarnej (PSP) oraz ochotnicze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP). 

 

W Polsce oficerów pożarnictwa kształci Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, 

aspirantów zaś Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Szkoła 

Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży 

Pożarnej w Krakowie, zaś podoficerów i szeregowych Szkoła Podoficerska Państwowej 

Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Szeregowców kształcą liczne przeznaczone do tego ośrodki 

szkolenia. 

Jak wezwać straż pożarną? 

Pozostaje pytanie podstawowe: gdzie dzwonić? Na numer alarmowy 112 - telefon odbierze 

dyspozytor, który oceni, jakie służby należy wysłać na miejsce zdarzenia - lub 998 - tradycyjny 

numer do straży pożarnej. Wybierając 998, nie dodzwonisz się jednak do najbliższej remizy, a 

najprawdopodobniej do Komendanta  Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.  

Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej pełnią służbę w ramach etatu, natomiast ci z OSP 

dodatkowo, nierzadko będąc wyrywanym z łóżka w środku nocy. 
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 Straż pożarna zapobiega pożarom i gasi pożary. Strażacy pomagają też ludziom i zwierzętom 

w wypadkach. Strażacy usuwają też skutki klęsk żywiołowych (np. powodzi, silnych 

wiatrów) oraz katastrof. Psy ratownicze pomagają strażakom w pracy. Potrafią one 

poszukiwać ludzi, np. w zawalonych budynkach. Żeby zostać zawodowym strażakiem, trzeba 

być wysportowanym, odważnym i dużo wiedzieć. Strażakami mogą być zarówno kobiety, jak 

i mężczyźni. Jest to bardzo trudny i niebezpieczny zawód. W Polsce jest również ochotnicza 

straż pożarna. Ochotnicy pomagają strażakom przy gaszeniu pożarów. Do ochotniczej straży 

pożarnej może należeć każdy, także dziecko. 

Nasza straż pożarna - piosenka 

https://www.youtube.com/watch?v=djT65lSQZkM 

Piosenka  - Pożar w …… 

https://www.youtube.com/watch?v=BWY-xwTsepI 

ZAGADKI    STRAŻACKIE. 

Kto pracuje w hełmie,  pnie się po drabinie.    Kiedy syczy ogień  i gdy woda płynie? 

Gdy ogień wkoło szaleje, w nim pokładamy nadzieje. Wąż, woda oraz drabina   to jego wierna 

drużyna. 

Jedzie gasić pożar  na głośnym sygnale.   Płomieni i ognia  nie boi się wcale. 

Nosi hełm jak żołnierz.  Do nieprzyjaciela nie prochem i kulami,  ale wodą strzela. 

Ma szczebelków bardzo dużo, wszystkie do wchodzenia służą. 

Wchodzą po niej strażacy i wchodzą kominiarze. (drabina) 

 Pędzą na alarm czerwonym samochodem. Śpieszą się. Do pomp i węży potrzebują wody. Wchodzą 

do domu po drabinie, pracują ratują aż niebezpieczeństwo minie. (strażacy) 

·        Jestem pożyteczny, lecz wyrządzam też szkody, daję ludziom ciepło i boję się wody. (ogień) 

·        Maleńki patyczek, wytwarza płomyczek (zapałka). 

·        Jak nazywa się człowiek, który wałczy z żółtoburym ogniem, z dymem, pożarami – wodą oraz 

gaśnicami? (strażak) 

·        Nie smok żaden, nie ma pyska.  Dymem zionie, iskry ciska. W lesie pożre krzaki, drzewa 

popiół potem wiatr rozwiewa. (pożar) 

Film   Strażacy Prawdziwi Bohaterowie 

https://www.youtube.com/watch?v=jsxMFLexZ9A 

 Film  Mali strażacy 

https://www.youtube.com/watch?v=xWjppkGRT34 
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