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STRAŻACKI DZIEŃ DZIECKA 

WYDARZENIE: Festyn z okazji Dnia Dziecka w związku z obchodami 30-lecia PSP „Strażacki 

Dzień Dziecka” 

DATA: 5 czerwca 2022 r.  godzina 10.00 – 17.00 

MIEJSCE: Park Śląski w Chorzowie, plac przy hali wystawowej „Kapelusz” 

 

PLANOWANE DZIAŁANIA: 

1. Konkurencje dla dzieci pod nazwą „Będę strażakiem”.  

Dzieci biorące udział w festynie będą miały możliwość wzięcia udziału w konkurencjach 

podzielonych na trzy etapy: 

• REKRUTACJA – zadania dla dzieci zorganizowane na wzór postępowania 

rekrutacyjnego do PSP – test sprawnościowy polegający na biegu na czas, 

wykonaniu tzw. „koperty” oraz rzucie piłką lekarską lub zwykłą – w zależności 

od wieku i możliwości dziecka. 

• KURS PODSTAWOWY – dyscypliny związane z prostymi zadaniami 

nawiązującymi tematycznie do pracy strażaka – powiadamianie służb , przejście 

przez  zadymiony namiot, napełnianie wodą hydronetek, celowanie 

prądownicą do makiety płonącego domku. 

• SPECJALIZACJA – każde dziecko będzie mogło wybrać sobie spośród grup 

specjalistycznych taką, w której będzie chciało robić „specjalizację”, po czym 

wziąć udział w zadaniach przygotowanych przez wybraną grupę specjalistyczną 

PSP – wśród zadań m.in. wspinaczka po skrzynkach po napojach, wejście 

po drabince speleo, poruszanie się po moście linowym, odnajdywanie 

zagubionych przedmiotów za pomocą kamery wziernikowej czy identyfikacja 

substancji z wykorzystaniem np. pasków wskaźnikowych.  
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2. Pokazy pożarnicze, pokazy ratownictwa specjalistycznego 

• Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego z Jednostki 

Ratowniczo-Gaśniczej w Katowicach – Piotrowicach, 

• Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego z JRG w Dąbrowie 

Górniczej, 

• Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza z JRG w Jastrzębiu – Zdroju, 

• Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego z JRG w Radzionkowie, 

• Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego z JRG w Bytomiu, 

• pokaz i szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej -  Komenda 

Miejska PSP w Chorzowie 

• pokaz gaszenia palącego się oleju, ropy, gazu – Komenda Powiatowa PSP w 

Będzinie 

• szkolenie z zakresu obsługi gaśnic adresowane do dorosłych uczestników 

festynu – KP PSP w Będzinie. 

 

3. Dodatkowe pokazy lub stoiska: 

• Policja – stoisko tematyczne, 

• Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach - stoisko tematyczne, pokaz 

zabytkowych samochodów pożarniczych, 

• Straż Graniczna – stoisko tematyczne, 

• Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego – stoisko tematyczne, 

• Ochotnicza Straż Pożarna w Sosnowcu Porąbce – prezentacja amerykańskiego 

samochodu ratowniczo – gaśniczego Hush E-ONE wraz z oryginalnymi 

amerykańskimi mundurami oraz ubraniami specjalnymi.  
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PROGRAM: 

✓ 10:00 Rozpoczęcie festynu, 

✓ 10:30 Pokaz Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego - pokaz sprzętu 

ratownictwa wodnego - pokaz skafandrów, zestawów do nurkowania, kamizelek 

asekuracyjnych, sprzętu używanego pod wodą, 

✓ 11:00 Pokaz Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego - wyposażenie 

SGRW, transport noszy z osobą poszkodowaną, poruszanie się ratowników po linach, 

ewakuacja z kolejki linowej ELKA, 

✓ 12:00 Pokaz Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej – prezentacja sprzętu 

poszukiwawczego – kamera wziernikowa, geofon, pokaz umiejętności psów 

ratowniczych, 

✓ 12.30 Briefing prasowy z udziałem Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 

nadbryg. Jacka Kleszczewskiego,  

✓ 13:00 Pokaz Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego – pokaz 

sprzętu ochrony przeciwchemicznej, sprzętu pomiarowego będącego na wyposażeniu 

SGRChem-Eko, robota IBIS, pokaz reakcji chemicznych (wulkan), detekcji materiału 

promieniotwórczego, 

✓ 13:30 Pokaz Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego - rozpoznanie 

i identyfikacja zagrożenia, wyznaczenie i oznakowanie strefy zagrożenia, dotarcie 

i wykonanie dostępu do zagrożonych lub poszkodowanych, udzielenie kwalifikowanej 

pierwszej pomocy, ewakuacja poza strefę zagrożenia, stabilizacja, cięcie, rozpieranie, 

podnoszenie lub przenoszenie konstrukcji w celu zlikwidowania lub ograniczenia 

zagrożenia, 

✓ 14:30 Pokaz udzielania pierwszej pomocy,  

✓ 15:15 Pokaz gaszenia płonącego oleju, ropy, gazu, pokaz gaśnic. 

Podczas całego festynu funkcjonował będzie „Kolorowy namiot” – w którym,  

do dyspozycji najmłodszych uczestników będą kolorowanki, kredki oraz miejsce 

do odpoczynku, dodatkową atrakcją będzie malowanie twarzy dzieci specjalnymi kredkami 

w fantazyjne wzory. Ponadto każdy z odwiedzających tego dnia „Strażacki Dzień Dziecka”  

będzie mógł zrobić sobie zdjęcie z pieskiem Żarkiem – maskotką Państwowej Straży Pożarnej. 


