
 

 

 

 

       

            
 

 

 

 
 

        

 

List gratulacyjny  

Serdecznie gratuluję nadania Panu/Pani stopnia młodszego kapitana – pierwszego 

stopnia oficerskiego Państwowej Straży Pożarnej, które miało miejsce podczas Centralnych 

Obchodów Dnia Strażaka w Warszawie 5 maja tego roku.  

Awans ten jest zwieńczeniem wysiłków, którym musiał Pan/Pani sprostać w trakcie 

studiów przygotowujących do pełnienia odpowiedzialnej służby oficera Państwowej Straży 

Pożarnej.  

Służba w Straży Pożarnej to przede wszystkim niesienie pomocy tym, których życie, 

zdrowie lub mienie są zagrożone. Nieszczęścia przychodzą zwykle nagle i niespodziewanie, 

ale strażacy są zawsze w gotowości, by szybko i sprawnie ruszyć na ratunek. Dzięki temu  

Straż Pożarna cieszy się w Polsce ogromnym zaufaniem społecznym. Wierzę, że Pana/Pani 

aktywność, zgodna ze strażackim etosem, będzie wzorem dla innych funkcjonariuszy. 

Otrzymując awans oficerski dołączył Pan/Pani do elity funkcjonariuszy Państwowej Straży 

Pożarnej. Jako przedstawiciel przyszłej kadry dowódczej będzie Pan/Pani miał większy niż 

inni wpływ na postawy funkcjonariuszy i efekty działań swojej formacji. Proszę pamiętać, że 

zgodnie z biblijnym przesłaniem: „Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie” – 

oznacza to, że status oficera zobowiązuje do zachowania najwyższych standardów. 

Życzę Panu/Pani sukcesów we wszystkich podejmowanych działaniach w służbie 

Ojczyźnie i Jej obywatelom, a także pomyślności w życiu osobistym. W jubileuszowym roku 

stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości niech przykład wszystkich, którzy walczyli  

o naszą wolność zachęca Pana/Panią do poświęcenia jeszcze bardziej niż dotąd swoich sił 

suwerennej, niepodległej i Najjaśniejszej Rzeczypospolitej zgodnie z piękną strażacką dewizą 

„Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek”.  

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 22 maja 2018 roku 
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