
Leoś jest odważnym chłopcem, 
lecz nie było mu wesoło,
gdy zobaczył coś strasznego:
wóz strażacki stał pod szkołą!

— Pali się? — Nie! Jego klasę
odwiedzili dziś strażacy,
żeby dzieciom opowiedzieć
o swej niebezpiecznej pracy.

LEOŚ
Chłopiec bardzo ciekawy świata. Interesuje 
się wieloma rzeczami i zadaje mnóstwo pytań. 
Jeszcze nie wie, kim chciałby zostać, gdy doro-
śnie. W tej książce pozna zawód strażaka.

STRAŻAK
Osoba pełniąca służbę  
w zawodowej lub  
ochotniczej straży pożarnej. 



Przy okazji, jak co roku,
poświęcili minut parę
na sprawdzenie zabezpieczeń,
które chronią przed pożarem.

Urządzili próbny alarm!
Poszło sprawnie, bo symbole
drogi ewakuacyjnej
rozmieszczono w całej szkole.

Zadziałały wszystkie czujki,
te od dymu i od gazu;
w mig wyczuły zagrożenie,
nie zawiodły ani razu.

Potem o pożarnej straży
opowiadał pan w mundurze 
tak ciekawie, że nasz Leoś
chętnie by posłuchał dłużej.

DROGA EWAKUACYJNA
Specjalnie oznakowana droga, 
którą można przejść w bezpiecz-
ne miejsce.

PoŻAR
Palenie sie budynków, lasów, 
ogień ogarniający dużą prze-
strzeń. 

CzUJKA (CzUJNiK)
Urządzenie, które wykrywa nie-
bezpieczeństwo w postaci ognia, 
dymu, gazu i wysyła specjalny sygnał 
ostrzegawczy.

StRAż pOżARNA
Zorganizowana służba zajmująca się zapo-
bieganiem i walką z pożarami oraz innymi 
zagrożeniami dla zdrowia i życia ludzkie-
go, dobytku oraz środowiska.



Dziś wycieczka do remizy!
Miejsce warte obejrzenia 
i dlatego cała klasa
skorzystała z zaproszenia.

— Tutaj mamy plac ćwiczebny. 
Na nim stawia się przeszkody,
a po akcjach suszy węże 
(te od piany i od wody).

Potem ich znajomy strażak
zaprowadził do centrali:
— Stąd dyżurny wszczyna alarm,
gdy ma sygnał, że się pali.

Pod salami dla strażaków
umieszczone są garaże,
a w nich stoją nasze wozy.
Chcecie, to je wam pokażę? 

pLAC ćWiCzEbNY
Miejsce w pobliżu remizy  
służące strażakom do ćwiczeń. 

REmizA StRAżACKA
Budynek, w którym znajdują 
się pomieszczenia dla straża-
ków i przechowuje się sprzęt. 

StRAżAK DYżURNY
Oficer oczekujący w centrali 
na wezwanie. Kiedy trzeba, 
ogłasza alarm. Współpracuje  
z innymi służbami. 

Wóz StRAżACKi  
Oznakowany pojazd używany  
w akcjach ratowniczo-gaśniczych. 
Gdy jedzie na sygnale ma pierw-
szeństwo w ruchu drogowym.   


