
 

4 Травня 

Міжнародний день пожежників 

 
1.Святкування Міжнародного дня пожежника відбувається в першій декаді 

травня. Вперше відзначено в 1999 р. День присвячений вшануванню пожежних і 

їх небезпечної служби, є професійним святом пожежників. В цей День 

організовується і ряд пам’ятних заходів. 

Працівники пожежних служб - це люди, які безперечно заслуговують на 

визнання. Кожен день вони реагують на тисячі інцидентів швидко і ефективно. 

Результати їхніх зусиль - порятунок незліченної кількості людських життів і 

збереження матеріальних цінностей, які потенційно могли б бути знищені 

розбурханим вогнем. 

2 грудня 1998 року сталася одна з трагічних подій, яка потрясла жителів 

австралійського містечка Лінтон, а також і весь світ. Пожежні в Лінтоні - 

густонаселеному районі в Вікторії - билися з великим вогнем, що швидко 

поширювався від сухого чагарнику, який покривав значну територію і погрожував 

мешканцям містечка. Це був черговий екстрений виклик і пожежники Geelong 

West Fire Brigade не знали про трагедію, яка чекала на них попереду. Гаррі 

Вредевелдт, Кріс Еванс, Стюарт Девідсон, Джейсон Томас і Метью Армстронг 

завантажилися в свою пожежну машину і вирушили назустріч небезпеці. Вони 

були частиною ударної команди і були відправлені на погашення вогню в 

допомогу іншим групам. Коли ці п’ятеро потрапили в гарячу зону, вітер раптово 

змінив напрямок. Їх машина в лічені секунди опинилася у страшному полум’ї. 

Вогонь стрімко вбив всіх п’ятьох членів екіпажу. 

4 травня 1999 року вперше було організовано Міжнародний день пожежниів 

(IFFD). Він був заснований після того, як 4 січня 1999 року по електронній пошті 



по всьому світу було розіслано послання у зв’язку з загибеллю цих п’ятьох 

пожежників в Австралії. Дата - 4 травня - і раніше була традиційним днем 

пожежних в багатьох європейських країнах. До того ж це день святого Флоріана 

Лорхского, в католицькій традиції - покровителя пожежників. 

В цю дату пропонується згадувати тих пожежників, які загинули, виконуючи свою 

роботу під час несення служби в місцевих регіональних громадах. Вони 

присвятили своє життя захисту всіх нас. Ми ж, зі свого боку, можемо проявити 

нашу підтримку і вдячність пожежним по всьому світу, які продовжують захищати 

нас протягом усього року. 

З честю надягаючи і демонструючи в цей День сині та червоні стрічки, 

прикріплені одна до одної, беручи участь в меморіальних або публічних подіях, 

кожен може висловити нашу загальну подяку пожежним повсюди. 

Нагадаємо, що професійне свято Дня працівників пожежної охорони України 

відзначається 17 квітня. 
 

2.Кожен повинен знати, як поводитися під час пожежі! Подивись мультик, 

перейшовши за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=WFPlxcF_SiI 
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