
        Eliminacje szkolne Turnieju Wiedzy Pożarniczej rozpoczęły się 4 maja 2022.  Przy 

współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Radzyminie Turniej został przeprowadzony w dwóch 

etapach. W pierwszym etapie wszyscy uczestnicy odpowiadali na pytania testowe dotyczące 

działalności Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, ratownictwa medycznego, 

działań operacyjnych i zapobiegania pożarom.  

        Zgłosiło się ponad 60 chętnych lecz komisja wybrała tylko tych uczniów, którzy nie mieli na 

swoich kontach negatywnych uwag dotyczących nieodpowiedniego zachowania. Test zawierał 35 

pytań zamkniętych. Uczestnicy mieli 45 minut na rozwiązanie testu.  Uczniowie, którzy osiągnęli 

najwyższe wyniki z testu, zakwalifikowali się do kolejnego etapu -  sprawnościowego jednocześnie 

finałowego turnieju. 

 Uczestnicy zakwalifikowani do etapu II Szkolnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej: 

1. Piotr Romaszko, 8f     

2. Szymon Rasiński, 8f      

3. Franciszek Drejewicz, 7a    

4. Szymon Sulejewski, 7a   

5. Szymon Dąbkowski, 7a    

6. Daria Ziółkowska, 8f      

7. Jakub Zdziebłowski, 8f     

8. Arina Fedorenko, 7a     

9. Kinga Bartkiewicz, 8b     

10. Magdalena Czajkowska, 8b    

11. Aneta Wojtowicz, 7b     

12. Paweł Lewandowski, 8b    

13. Izabela Zawadzka, 8e   

14. Zofia Rybicka, 8e   

         W II etapie, który odbył się 11 maja 2022, uczestnicy zmagali się z testem sprawnościowym 

wymagającym szybkości, zręczności i koncentracji nad wykonywanymi czynnościami. 

         Dla młodej osoby, która przyucza się do pełnienia funkcji strażaka, każde zapoznanie się ze 

sprzętem oraz sposobem jego działania można zamienić  w formę zabawy. Oczywiście na początku 

trzeba przedstawić podstawowe informacje o sprzęcie i tutaj jest czas na chwile dyscypliny i słuchania. 

Aczkolwiek później, praktykę można połączyć z zabawą, np.: kto pierwszy prawidłowo rozwinie linię 

gaśniczą, prawidłowo zwinie odcinek, pokona tor przeszkód, założy pełny strój strażacki, wykona 

resuscytację na fantomie. Profesjonalne podejście oraz ogromna wiedza strażaków koordynujących 

etap sprawnościowy, sprawiła, że uczestnicy turnieju nie mieli trudności w pokonywaniu przeszkód 

oraz wykonywaniu czynności, z którymi na co dzień nie mają styczności.  

         Radzymińska Ochotnicza Straż Pożarna prowadzi szeroką działalność na rzecz dzieci                                

i młodzieży, które poprzez zabawę, zawody i  spotkania  ze strażakami poznaje zasady bezpieczeństwa                                

i współpracy w grupie, odkrywając tajniki strażackiej służby. Wspierają rozwój talentów                                   

i zainteresowań. Służą pomocą merytoryczną i organizacyjną. Są otwarci na wspólne działania.  

Dziękujemy p. Krzysztofowi Rostkowskiemu oraz p. Michałowi Adamskiemu za zaangażowanie                         

i cenne doświadczenie. 


