
 

Witajcie Kochani! 

 

4 maja obchodzimy Dzień Strażaka. 
 

Tekst jest przeznaczony do samodzielnego przeczytania przez uczniów klas trzecich, młodszym 

dzieciom mogą przeczytać Rodzice, za co im serdecznie dziękujemy. 

 

 Święto strażaków i straży pożarnej ustanowione zostało w 2002 r., ale już od 

setek lat obchodzone jest w Polsce dnia 4 maja, w dniu imienia patrona tej grupy 

zawodowej czyli św. Floriana. Dzień ten jest okazją do podziękowań Strażakom za 

ich trudną i bardzo niebezpieczną pracę, często z narażeniem życia. 

Przy okazji tego święta warto również wspomnieć o zagrożeniach związanych z 

nieodpowiedzialnym postępowaniem z ogniem. 
 

Bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, będącym niemal plagą o tej porze roku, jest 

wypalanie suchych traw na łąkach i nieużytkach. 
 

Pokutuje przekonanie, że wypalony teren stanie się bardziej żyzny. Tymczasem  jest 

dokładnie na odwrót. Ogień zamiast użyźniać ziemię, wyjaławia ją. Zdarza się, że 

ogień rozprzestrzenia się i obejmuje lasy. Wskutek pożarów giną setki zwierząt. 

Przed szybko rozprzestrzeniającym się ogniem nie mają szans uciec m.in. krety, 

norniki, dżdżownice, ślimaki, jeże, żaby, jaszczurki, mrówki czy żuki. Również 

większe zwierzęta często są osaczane przez ogień i giną w płomieniach lub trują się 

dymem: lisy, zające, borsuki, kuropatwy, bażanty, sarny. Niszczone są siedliska 

zwierząt, ich nory i gniazda, w których często znajdują się jaja lub bezbronne młode. 

Niestety niedawno zdarzyła się taka ogromna tragedia w Polsce, w Biebrzańskim 

Parku Narodowym, o czym zapewne wielu z Was dowiedziało się z telewizji. 
 

Pożary traw bywają też niebezpieczne dla ludzi. 

Ogień błyskawicznie rozprzestrzenia się po suchej trawie. Dym znad wypalanych łąk 

stanowi zagrożenie dla ludzi. Pożary takie bardzo często wymykają się spod kontroli 

i rozprzestrzeniają na okoliczne zabudowania lub tereny leśne, powodując jeszcze 

większe straty dla ludzi i przyrody. Przy okazji Dnia Strażaka warto apelować o 

zaprzestanie  bezsensownego i niebezpiecznego zjawiska, jakim jest wypalanie traw. 

Jeśli zainteresował Was ten temat, możecie więcej poczytać na stronie Eko Kalendarza, z której 

wykorzystano powyższe informacje: 

https://www.ekokalendarz.pl/kategoria/swieta/miedzynarodowy-dzien-strazaka/ 

 

Patronem strażaków jest święty Florian, który czczony jest w Europie jako święty 

chroniący od klęsk pożaru, trzęsienia ziemi, sztormu. Święty Florian jest również 

patronem hutników, kominiarzy oraz piekarzy, czyli zawodów związanych z ogniem. 
 



 

Figura świętego Floriana w Dusznikach Zdroju 

 

Święto Strażaka to również okazja do zabawy. Specjalnie na ten dzień 

przygotowaliśmy dla Was  krzyżówkę. 

 

Poziomo: 

2_ Na głowie strażaka 

6_ To on gasi pożar 

8_ Powstaje, gdy zaczyna się palić, np. dom 

Pionowo: 

1_ Może być gryzący 

3_ Unosi się nad pożarem 

4_ Najbardziej znany bajkowy strażak 

5_ Z niego płynie woda do gaszenia pożaru 

6_ Wyje, gdy zaczyna się akcja gaśnicza 

7_ Tam stoją wozy strażackie 

9_ Składają się na niego płomienie 
Źródło: maluchy.pl (krzyżówka) 



Dla tych, którzy lubią kolorować obrazki specjalna kolorowanka: 

https://eduzabawy.com/kolorowanki-do-drukowania/kolorowanki-xxl/strazak/ 

 

Chętne dzieci mogą również wykonać laurkę z okazji Dnia Strażaka i jej zdjęcie 

odesłać do nas. 

Nie zapomnijcie złożyć życzeń wszystkim znanym Wam Monikom, które obchodzą 

4 maja Imieniny. 

 

A najważniejsze jest to, abyście zapamiętali numery telefonu: 112 lub 998, 

w celu wezwania pomocy w  razie niebezpiecznej sytuacji. 

 

Pozdrawiamy Was serdecznie. 

Wasze Panie: Elżbieta, Anna, Joanna, Małgorzata, Joanna 


