„Jeżyki” z wizytą u strażaków
czwartek, 18 maja 2017 21:36

5 maja 2017 roku, tuż po Dniu Strażaka w dniu Świętego Floriana ich patrona, grupa
„Jeżyków” z Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi odwiedziła Komendę
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce. Grupa 4-latków, której większość
stanowią chłopcy, tuż po lekturze utworu Czesława Janczarskiego „Jak Wojtek został
strażakiem” i rozmowie o bohaterskim poświęceniu małego chłopca, z wielką ciekawością
oczekiwała na rozmowę z dzielnymi strażakami.

W bramie remizy przywitał „Jeżyki” dziadek małej Oli – emerytowany strażak pan Jerzy Kułaj,
który towarzyszył nam podczas całej wycieczki, ku radości wnuczki. Pod opieką strażaka Kuby i
dziadka Jurka „mali strażacy” w kamizelkach odblaskowych udali się do sali edukacyjnej
„Ognik”. Podczas zajęć prowadzonych przez doświadczonych strażaków, w ramach
Rządowego Programu Edukacja dla Bezpieczeństwa, dzieci obejrzały film o konsekwencjach
zachowań grożących pożarami, przypomniały zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego i
powtórzyły numery alarmowe telefonów. Najwięcej radości sprawiły dzieciom praktyczne
ćwiczenia polegające na telefonicznym zgłaszaniu pożaru lasu, stodoły, domu czy wypadku
traktora. Chętne dzieci dzwoniły do strażaka dyżurnego na numery alarmowe 112 lub 998
mówiąc swoje imię, nazwisko i opisując co widzą na zdjęciu. Jednak kulminację prawdziwych
emocji wywołała symulacja prawdziwego pożaru, która zmusiła dzieci do ucieczki na
czworakach z „płonącego, zadymionego” pokoju. Wszystkie przekonały się na własnej skórze
jak niebezpieczne może być pozostawienie bez kontroli włączonego piekarnika lub żelazka.
Za wykazanie się znakomitą znajomością zasad bezpieczeństwa pożarowego każdy
przedszkolak otrzymał od strażaków dyplom z tytułem „Dzielny Mały Ognik”. Po części
edukacyjnej wycieczki „Jeżyki” zobaczyły, jak strażacy zjeżdżają na rurze podczas próbnego
alarmu i zwiedziły pomieszczenia, gdzie stacjonują wozy strażackie. Każdy miał okazję
posiedzieć na miejscu strażaków w prawdziwym wozie i przymierzyć hełm strażacki. W
rozmowie o swojej niebezpiecznej pracy, strażacy zachęcali chłopców do tego zawodu, żeby
jak Wojtek z książki Janczarskiego, byli gotowi nieść pomoc innym ludziom w trudnych
sytuacjach.
Wszyscy dorośli i dzieci wiedzą bowiem, że strażacka służba jest niezwykle ważna, daje nam
poczucie bezpieczeństwa. Zawsze możemy przecież liczyć na strażaków, o każdej porze dnia i
nocy. Dziękując strażakom za gościnność i poświęcenie na służbie, dzieci z grupy „Jeżyków”
przygotowały laurkę z własnoręcznie wykonanymi rysunkami wozów strażackich, która jak
obiecali strażacy, będzie ozdobą remizy.
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