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Strażak -zawód wysokiego ryzyka i dużego zaufania

Zawód strażak wciąż cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Jest w sferze marzeń…

chłopczyków, chłopców i panów. Już od dawna mali chłopcy marzyli, aby w przyszłości zostać 

strażakiem. Dzieciom i młodzieży strażacy imponują odwagą, siłą, wszechstronną wiedzą, 

błyskawiczną reakcją na zagrożenie i skuteczną pomocą. Zawód strażak kojarzony z bohaterstwem 

zawsze cieszył się dużym zainteresowaniem a teraz wzbudza jeszcze większe, kiedy to najbardziej 

znany strażak w Polsce został złotym medalistą na Igrzyskach Olimpijskich w Soczi.

 Do zadań Straży Pożarnej należy :

• rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,

• organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub 

likwidowanie miejscowych zagrożeń,

• wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk 

żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,

• kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony 

przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności,

• nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych,

• prowadzenie prac naukowo – badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony 

ludności.

Służba strażaka polega na niesieniu pomocy poszkodowanym w różnorodnych wypadkach.            

W pomoc tę włącza się także ratowanie zwierząt i mienia. Obowiązkiem strażaka jest eliminowanie 

skutków nieszczęśliwych zdarzeń, takich jak: katastrofy budowlane, wypadki drogowe, pożary, 

wycieki niebezpiecznych substancji chemicznych, powodzie.

Wielu młodych zastanawia się czy zawód strażak to praca czy służba? A odpowiedź zawiera się      

w opinii samych strażaków : „Idziemy tam, skąd wszyscy inni uciekają w obawie przed śmiercią”. 

Chociaż praca jest bardzo trudna i niebezpieczna to jednak cieszy się wielkim zainteresowaniem 

wśród młodych panów poszukujących dobrej pracy. Aby zostać strażakiem można ubiegać się         

o pracę w PSP jednak wcześniej należy wykazać się zdolnością do pełnienia służby (zdolnością 

fizyczną i psychiczną) a kto chce studiować w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie 



musi mieć pozytywny wynik z egzaminu sprawnościowego, z egzaminu teoretycznego z fizyki        
i chemii oraz zdać sprawdzian z umiejętności pływania.
 Postęp cywilizacji, szybkie zmiany wymagają nieustannego dokształcania się w zakresie chemii, 
fizyki, matematyki, informatyki, motoryzacji a także w zakresie języków obcych.
Wszyscy wiedzą, że zawód strażak zalicza się do zawodów o wysokim stopniu ryzyka, ale trzeba 
też dodać, że posiada bardzo wysoki stopień zaufania społeczeństwa.
Życzymy wszystkim STRAŻAKOM tyle powrotów, ile wyjazdów oraz zdrowia i szczęścia,            
bo ono też jest w życiu ważne.

Święty Florian urodził się ok. 250 roku (według niektórych           
źródeł ok. 190 roku) w Zeiselmauer w Austrii. Jego życie 
przypadło na okres prześladowań chrześcijan. W młodym wieku 
został powołany do armii cesarza rzymskiego - Dioklecjana.         
Był organizatorem i dowódcą oddziałów gaśniczych wchodzących 
w skład armii Imperium rzymskiego. W roku 304 stawił się za 
prześladowanymi legionistami chrześcijańskimi, za co został 
skazany na karę śmierci. 4 maja 304 r. poniósł śmierć męczeńską   
w nurtach rzeki Enns (Anizy).

Św. Florian jest patronem wykonawców zawodów wiążących się   
z ogniem: strażaków, hutników, kominiarzy, garncarzy, piekarzy. 
Według jednej z legend Św. Florian już jako dziecko miał 
dokonywać cudów, podobno miał ugasić pożar domu jednym 
wiadrem wody.

Florian oficjalnie świętym chroniącym od ognia stał się dopiero     
w XVI wieku. W 1528 roku w Krakowie wybuchł pożar, który strawił znaczną część miasta,            
a w szczególności północną część Starego Miasta. Ocalał tam jedynie kościół pod wezwaniem 
Świętego Floriana. Odczytano to jako znak uznając, że patron uchronił kościół przed ogniem.       
Od tego też czasu Florian stał się patronem osób walczących z pożarem, opiekunem chroniącym 
przed ogniem.

Święty Florian przedstawiany jest jako młody żołnierz ubrany w strój legionisty rzymskiego. 
Przeważnie postać wylewa wodę z skopka (naczynie, wiadro z wodą) na płonący dom lub kościół. 
Często Florian jest przedstawiany nie jak zwykły legionista, ale jak oficer rzymski czy książę         
w hełmie i wspaniałej zbroi trzymający w dłoni lancę i proporzec.

Do jego atrybutów należą: kamień młyński u szyi, kolczuga, krzyż (czerwony i biały), miecz, palma
męczeńska, płonący dom, orzeł, tarcza, zbroja.
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