
Oświadczenie złożone 

przez senator Alicję Chybicką 

na 20. posiedzeniu Senatu 

w dniu 13 stycznia 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Ochotnicza Straż Pożarna Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Strażacy Wspólnie przeciw Białaczce to 

każdego dnia od niespełna 4 lat rosnąca w siłę w całym kraju oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 

kilkusetosobowa grupa strażaków ochotników. W jej skład wchodzą także funkcjonariusze Państwowej Stra-

ży Pożarnej, Wojskowej Straży Pożarnej, Policji, przedstawiciele wojska i służby medycznej. Wszystkich 

połączyła nie tylko pasja ratowania życia w akcjach ratowniczych i ratowniczo-gaśniczych, lecz także chęć 

pomocy ludziom chorym na nowotwory krwi, w tym na białaczkę. 

Działania polegają na propagowaniu idei dawstwa szpiku poprzez rejestrację potencjalnych dawców szpi-

ku dla polskiego ośrodka dawców szpiku Medigen przy okazji wyjazdów na coraz to większe wydarzenia. 

Biorąc w nich udział, grupa zabezpiecza je także medycznie oraz szkoli z zakresu pierwszej pomocy me-

dycznej czy też przedmedycznej. Po niespełna 4-letniej działalności grupa odnotowała 4-krotny sukces 

w postaci znalezienia bliźniaka genetycznego dla chorych w Stanach Zjednoczonych, Republice Czeskiej 

oraz 2-krotnie w Polsce, co przełożyło się na uratowanie ich życia. 

Działania grupy zostały objęte patronatem honorowym przez komendanta głównego Państwowej Straży 

Pożarnej, pana Andrzeja Bartkowiaka, oraz prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożar-

nych Rzeczypospolitej Polskiej, pana Waldemara Pawlaka. Dwukrotnie na zaproszenie prezydenta Rzeczy-

pospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, grupa brała udział w gali rozdania nagród „Dla Dobra Wspólnego”. 

Działania zostały również dostrzeżone poza granicami kraju. W dniu 1 marca 2019 r. grupa wzięła udział 

w gali rozdania nagród „Conrad Dietrich Magirus Award” w Ulm, gdzie spośród kilkuset zgłoszeń z całego 

świata zajęła bardzo wysokie, szóste miejsce w kategorii „Wolontariat Straży Pożarnych”. W dniu 18 maja 

2019 r. grupa wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie „Floriany 2019”, podczas którego w kategorii 

„Edukacja” zdobyła nagrodę specjalną. W maju 2019 roku, podczas siedemdziesiątych piątych obchodów 

rocznicy bitwy o Monte Cassino we Włoszech grupa zabezpieczała uroczystość wspólnie z Chorągwią Har-

cerstwa Polskiego. 

W październiku 2019 roku grupa zorganizowała pierwsze Międzynarodowe Manewry Techniczno-

Medyczne na terenie Aeroklubu Zagłębia Miedziowego w Lubinie, w których wzięli udział członkowie grupy 

z całego kraju, jak również przedstawiciele Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo ODC –

Obrony Cywilnej z Włoch. Przełożyło się to na podpisanie listu intencyjnego o współpracy między organiza-

cjami. 

Grupa bierze stały udział w takich wydarzeniach jak inscenizacja bitwy pod Grunwaldem, Bieg Katorżni-

ka w Lublińcu, Formoza Challenge czy też Międzynarodowy Turniej Piłki Prądowej „Wasserball” w Prze-

chodzie. Corocznie biorą udział w kilkuset wydarzeniach, na których propagują ideę dawstwa szpiku, reje-

strują potencjalnych dawców szpiku, szkolą z zakresu pierwszej pomocy, zabezpieczają medycznie te wyda-

rzenia, szkolą się, podnosząc swoje umiejętności. Pomagają w każdym miejscu, nie tylko w kraju, lecz także 

poza jego granicami, czego przykładem jest akcja „Wielkanocna paczka dla Kresowiaka od strażaka” – Ukra-

ina. Dwukrotnie pomagali zorganizować zebranie darów dla dzieci w Afryce, a na przełomie sierpnia i wrze-

śnia 2020 r. na prośbę przyjaciół z Obrony Cywilnej Włoch w Anconie oraz 12 Pułku Ułanów Podolskich 

w Rzymie zorganizowali oraz przewieźli w wyznaczone miejsce we Włoszech środki ochrony indywidualnej 

przeciw COVID-19. Od czasu ogłoszenia stanu pandemii w Polsce grupa odnotowała już kilkaset interwencji 

przeciw COVID-19 na terenie powiatu lubińskiego na Dolnym Śląsku.  

Od początku działalności w okresie bożonarodzeniowym grupa prowadzi akcję „Paczka dla dzieciaka na 

święta od strażaka”, podczas której organizuje zbiórkę potrzebnych rzeczy, które w okresie świąt przekazują 

dzieciom przebywającym w szpitalach, przede wszystkim na oddziałach onkologicznych. Wolontariusze 

w mundurach straży pożarnej są gotowi nieść pomoc na każdej możliwej płaszczyźnie oraz w każdym miej-

scu na Ziemi. 

Warto podkreślić, że wszystkie wyjazdy grupy to za każdym razem wydatki z budżetów domowych – 

grupa nie jest finansowana przez żadną instytucję. Jednak dalej chce się rozwijać i dołączyć do swojej specja-



lizacji akcje poszukiwawczo-ratownicze. I w związku z tym zwracam się o pomoc w sprawie zakupu dla 

grupy pierwszego lekkiego pojazdu ratowniczego, którego koszt szacowany jest na 450.000 tys. zł brutto, 

wraz z wyposażeniem, oraz kosztującego 140.000 tys. zł brutto drona m.in. do poszukiwań osób zaginionych. 

Wymieniony sprzęt mógłby służyć nie tylko mieszkańcom powiatu lubińskiego, w którym jest zarejestro-

wana grupa, lecz także wszystkim mieszkańcom naszego kraju, ze względu na ogólnopolski charakter dzia-

łalności oraz współpracę międzynarodową. 

W związku z tym kieruję do Pana Ministra prośbę o pomoc w dofinansowaniu wspomnianego sprzętu. 

Z wyrazami szacunku 

Alicja Chybicka 

 

 

 

 
 


