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Warszawa, 26 sierpnia 2022 r. 

 

 

Do wszystkich zainteresowanych. 

 

 

Szanowni Państwo! 

 

 

W imieniu strażackiej Fundacji cfbt.pl® zapraszam do dołączenia do akcji „Honorowa 

Wspinaczka 11 września”, która zostanie zorganizowana przez naszą fundację w całym kraju w dniu 

11 września 2022 roku. 

W tym dniu strażacy w wielu miejscach w kraju wezmą udział we wspinaniu się na schody 

w pełnym wyposażeniu strażackim. Data 11 września jest symboliczna dla strażaków na całym 

świecie. Tego dnia w roku 2001 w zamachu na wieże World Trade Center zginęło jednocześnie 343 

strażaków, w tym 3 strażaków polskiego pochodzenia. To  największa liczba strażaków, jaka zginęła 

jednocześnie w całej historii ludzkości. Niosąc pomoc bliźniemu nawet w obliczu zagrożenia 

własnego życia, ci dzielni ludzie ponieśli najwyższą ofiarę. 

W dwudziestą rocznicę tych tragicznych wydarzeń nasza fundacja zorganizowała spontaniczną 

akcję wspinaczki na schody, chcąc uczcić pamięć wszystkich poległych strażaków na świecie. Nasze 

z pozoru lokalne wydarzenie rozrosło się a liczni strażacy z własnej inicjatywy dołączyli do nas 

wspinali się w kilkunastu miejscach w Polsce. Okazało się, że jest wielu strażaków, którzy również 

mają potrzebę serca, aby uczcić pamięć poległych koleżanek i kolegów. 

W tym roku podczas wspinaczki Fundacja cfbt.pl® planuje zorganizować zbiórkę pieniężną, aby 

zorganizować szkolenia z zakresu profilaktyki nowotworowej oraz zdrowia psychicznego strażaków. 

Serdecznie zapraszamy do współpracy: 

• strażaków, którzy będą się wspinać razem z nami, 

• władze miast, które zechcą objąć akcję patronatem i pomogą w organizacji przedsięwzięcia, 

• przedsiębiorców, którzy zechcą wesprzeć nasz cel finansowo. 

Zgromadzone przez nas środki zostaną wykorzystane na wspomniane szkolenia na terenie 

całego kraju a pierwszeństwo na liście wybranych lokalizacji będą miały te miejsca, w których lokalni 

strażacy zorganizowali się, aby wziąć udział w naszej akcji. Tym samym nagradzamy aktywność 

strażaków i pomagamy im działać na rzecz własnego lokalnego środowiska. 

Pragnę zaznaczyć, że akcja „Honorowej Wspinaczki” będzie organizowana cyklicznie, 

niezależnie od wyników finansowych. Zawsze znajdą się strażacy chętni do wspinaczki i schody 

do wspinania. Nasza wspinaczka jest odzwierciedleniem wewnętrznej potrzeby oddania hołdu 
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bohaterom naszej służby oraz ma na celu uświadomienie  społeczeństwu licznych wyzwań, z jakimi 

mierzą się współcześni strażacy. 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu mailowego wszystkich zainteresowanych współpracą 

w ramach naszej akcji. 

 

Ze strażackim pozdrowieniem! 

Fundacja cfbt.pl 
„Mniej słów, więcej czynów!” 

 

 

mgr inż. poż. Marcin Kuźmiński 

Prezes Zarządu Fundacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Film promujący akcję   Wydarzenie na facebooku 
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