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W Polsce od 2003 roku Dzień Strażaka 

obchodzony jest jako święto zawodowe, 

ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 

Święto jest okazją do wyrażenia wdzięczności 

strażakom (zawodowym i ochotnikom) za ich 

niebezpieczną i ciężką pracę niejednokrotnie 

ratującą zdrowie i życie ludzi. 

 

   Strażak to bohater 

Gwałtu, rety, co się dzieje? 
Ogień płonie w lesie, 

A wiatr silny przy tym wieje 
I zniszczenie, i dym niesie. 
Co tu robić? kogo wołać? 

Straż pożarna wnet przybywa, 
Gdy do ognia ugaszenia 

ktoś pomocy głośno wzywa. 
Pędzi wielki wóz strażacki 

I syreny alarmują, 
By do ognia się nie zbliżać – 
Wszystkich ludzi informują. 
Taki strażak to bohater – 

Chociaż dym go szczypie w oczy, 
Ryzykuje życie stale, 

Z ogniem walkę musi toczyć. 

 

 

 

Gdy ogień wkoło szaleje, 

w nim pokładamy nadzieje. 

Wąż, woda oraz drabina 

to jego wierna drużyna. 

 

Nie smok żaden - nie ma pyska, 

dymem zionie, iskry ciska, 

w lesie pożre krzaki, drzewa,  

popiół potem wiatr rozwiewa. 



Strażak 

to funkcjonariusz państwowy, którego podstawowym zadaniem jest niesienie pomocy 

ludziom, których życie lub zdrowie są zagrożone. Wraz z rozwojem technologii, praca 

wykonywana przez strażaków ewoluowała, a zakres obowiązków rozszerzył się. Strażacy nie 

tylko gaszą pożary, lecz są wykwalifikowanymi ratownikami, których wspomaga 

specjalistyczny sprzęt. Nie zmienił się jednak charakter zawodu strażaka – zawodu z 

powołania, któremu przyświeca bezinteresowna pomoc potrzebującym. 

 

Jakie cechy charakteryzują strażaków ? 

Odwaga, chęć niesienia pomocy, bezinteresowność, wytrwałość, zdolność do poświęceń, 

silna psychika, umiejętność pracy w stresie, zdolność pracy w zespole, obowiązkowość,   

precyzja i dokładność. 

 

 

Czego strażacy potrzebują w swojej pracy? 

 

Wóz strażacki, drabina, wąż, hełm, toporek, 

bosak, gaśnica, piła spalinowa, strój 

ochronny, aparat oddechowy. 

 

 

 

 

 

Międzynarodowy Dzień Strażaka, 

 ang. International Firefighters' Day – międzynarodowe święto 

strażaków obchodzone 4 maja, w dniu wspomnienia w 

Kościele katolickim Świętego Floriana.  

Ten święty czczony jest w Europie jako  chroniący od klęsk 

pożaru, trzęsienia ziemi, sztormu.  

Nie do końca wiadomo skąd wzięło się przypisywanie 

Florianowi mocy odpędzania tych akurat klęsk, wiadomo,  

  że jest tak przynajmniej od XV w.  

W Polsce wiara w jego moc chroniącą przed pożarem umocniła się po wielkim pożarze na 

krakowskim Kleparzu (1528 r.), kiedy to ogień strawił niemal całą dzielnicę, oszczędzając 

jedynie kościół pod wezwaniem św. Floriana, w którym umieszczone były jego relikwie. 

 

 

Według legendy Florian żył na przełomie III i IV w. naszej ery i był dowódcą rzymskich 

wojsk. Ze względu na wyznawaną przez siebie wiarę chrześcijańską, został pojmany i 

przymuszony do złożenia hołdu rzymskim bogom. Ponieważ nie chciał tego uczynić, 

skazany został na tortury. Po śmierci jego ciało wrzucono do rzeki. Ciało utopionego 

odnalazła podobno pobożna wdowa imieniem Waleria i pochowała je zgodnie z 

chrześcijańską tradycją. Nad grobem Floriana z czasem wzniesiono kościół i klasztor. Za 

dzień śmierci Floriana uznaje się jest 4 maja. 



 

Św. Florian, jak każdy chrześcijański święty, przedstawiany 

jest z charakterystycznymi dla siebie atrybutami, są nimi 

płonący kościół, który Florian polewa wodą z naczynia, strój i 

hełm rzymskiego legionisty, chorągiew, czasem palma, jako 

symbol męczeńskiej śmierci. 

Warto wspomnieć, że św. Florian jest również patronem 

hutników, kominiarzy oraz piekarzy, czyli zawodów 

związanych z ogni naje się właśnie 4 maja . 

 
 
 
 
 

Zadanie na dziś !!! 
 

Kochani pobawcie się literkami i ze słów DZIEŃ STRAŻAKA ułóżcie jak najwięcej 
nowych słów – gra inteligencik.  

 
 
 
 

Miłego dnia  
 

 
   Wioletta Dziadczyk,  
        Beata Jakóbczak,  

Katarzyna Kaźmierczak 


