
„Mi ędzynarodowy Dzień Strażaka”- Dzień Straży Pożarnej. Obchodzone jest w dniu 
wspomnienia w Kościele katolickim Świętego Floriana -  patrona strażaków, tj. w dniu            
4 maja.  

Strażacy codziennie ryzykują zdrowie i życie, niosąc pomoc podczas pożarów, ale również 
wypadków drogowych czy powodzi. Nierzadko płacą za to najwyższą cenę. W Polsce 
świętuje w tym dniu zarówno Państwowa, jak i Ochotnicza Straż Pożarna. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R3Qp8KfJSHw Numer alarmowy 

Numer alarmowy zawsze wybierz z głowy:                                                                                                                 

112 – w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia                                                                                

997 – zgłoszą się policjanci, spokoju gwaranci                                                                                                            

998 – zgłosi się straż pożarna, w służbie ludziom ofiarna                                                                                                  

999 – zgłosi się pogotowie, które niesie zdrowie 

Jak prawidłowo zgłosić zdarzenie:  

• niezwłocznie zawiadom odpowiednią służbę, dzwoniąc pod numer 997, 998, 999 lub 

112   

• spokojnie i wyraźnie powiedz, jak się nazywasz 

•  powiedz, co się stało lub co właśnie się dzieje 

•   podaj dokładny adres miejsca zdarzenia (miasto, ulica) 

•   powiedz, czy widzisz osoby poszkodowane i ile ich jest 

•  nie rozłączaj się pierwszy, niech zrobi to dyżurny przy telefonie – oczywiście pod 

warunkiem, że pozostanie przy telefonie nie jest dla ciebie dodatkowym 

zagrożeniem 

 

 



Gdy powstanie pożar:   

• Należy zaalarmować wszystkie osoby przebywające w domu;  

• powiadomić osoby dorosłe (rodziców, opiekunów), głośno zawiadomić sąsiadów. Można 

wyjść na klatkę schodową i zaalarmować sąsiadów krzykiem: Pali się! Pożar!   

• Niezwłocznie zawiadomić straż pożarną (998, 112). 

• Zasady prawidłowego zgłoszenia zdarzenia: - spokojnie i wyraźnie podać swoje imię 

nazwisko, -należy powiedzieć, co się stało lub co właśnie się dzieje - podać dokładny adres 

miejsca zdarzenia (miasto, ulica) - poinformować o osobach poszkodowanych – ile ich jest -

nie rozłączać się jako pierwszy, niech zrobi to dyżurny przy telefonie – oczywiście pod 

warunkiem, że nie stanowi to dodatkowego zagrożenia.   

• Nie należy podejmować samemu prób ugaszenia pożaru, bo grozi to poparzeniem, zatruciem 

lub porażeniem prądem elektrycznym.   

• Nie należy otwierać okien, bo dopływ tlenu spowoduje szybszy rozwój pożaru. 

• Pod żadnym pozorem nie należy chować się w szafach, za firankami czy w różnych 

zakamarkach mieszkania – nie ochronią one przed ogniem, a zachowanie takie utrudni 

strażakom odnalezienie osób przebywających w pomieszczeniu oraz ich uratowanie.   

• Należy jak najszybciej opuścić palące się mieszkanie, zamknąć za sobą drzwi (nie na klucz) i 

nie korzystać z windy.  Gdy jest już dużo dymu, należy poruszać się na czworakach w kierunku 

drzwi. 

• Jeżeli nie można opuścić mieszkania, należy przemieścić się do pomieszczenia z balkonem lub 

oknem – znajdującym się jak najdalej od pożaru.   

• Jeżeli przebywa się w lokalu powyżej miejsca pożaru, nie należy otwierać drzwi 

prowadzących na korytarz; warto uszczelnić je, np. mokrym ręcznikiem.  

•  Bez zgody ratowników nikomu nie wolno wracać do spalonych pomieszczeń po swoje rzeczy.  

• Zawsze należy słuchać poleceń ratowników! 
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https://www.youtube.com/watch?v=DEscYD5fCGM Strażak Tomek 

https://www.youtube.com/watch?v=yv0YdFZHmgM Piosenka pali się  

https://www.youtube.com/watch?v=M6WVB7CV44I Jedzie straż pożarna 

https://www.youtube.com/watch?v=hV0_SL9FXsk Jestem strażakiem fajnym chłopakiem  

https://www.youtube.com/watch?v=OXKCeYIGGUs Co zrobić w przypadku wystąpienia pożaru 

 


