st. bryg. mgr inż. Marek Chmiel
Urodziłem się 26 sierpnia 1960 r. w Lublinie.
Szkołę Podstawową im. M. Kopernika w Piaskach ukończyłem w latach 1967-1975.
W roku 1975 rozpocząłem edukację w klasie I B w Liceum w Zespole Szkół Technicznych
w Świdniku.
Bardzo mile wspominam Panią Wychowawczynię mojej klasy prof. Katarzynę
Rypulak, Panią Szpakowską od języka polskiego, Panią Parol od matematyki, profesora Jurę
od historii. To profesor pierwszy opowiadał nam o Katyniu.
Wielką osobowością dla mnie jako ucznia tej szkoły byli Pan Dyrektor Paterek oraz Pani
Wójcik od języka niemieckiego.
Szczególnie sympatycznie wspominam Panią, która prowadziła, zajęcia szkolnego Kabaretu.
Uczęszczałem na nie w latach 1976-1977.
Bardzo ciepło wspominam prof. Górkę – to On wierzył w moje ponadprzeciętne zdolności
sportowe. Nie miałem ponad 2 metrów wzrostu ale profesor mimo wszystko mówił, że mogę
być dobrym rozgrywającym w piłce siatkowej.
W klasie były tylko 4 dziewczyny, ale wszystkie koleżanki były zawsze pomocne i bardzo
sympatyczne.
Z kolegów miło wspominam Marka Smyka, Józia Badenderewicza, Andrzeja Krzaczka, Jacka
Madeja, Krzysztofa Szeflera, Zdzicha Bołtuć.
Jeden dzień w tygodniu klasa odbywała praktyki zawodowe nazywane „warsztatami”.
Odbywaliśmy je w WSK PZL Świdnik. Były dla nas swojego rodzaju formą rozrywki, mimo,
że wspaniali Instruktorzy – Panowie Mielniczuk-Siennicki chcieli z nas zrobić „wirtuozów
pilnika”. Jednak nie poddaliśmy się.
W roku 1984 r. założyłem rodzinę.
Żona Marzena, z domu Grabowska jest mgr biologii. Mam dwóch synów – Piotra i Pawła,
urodzeni w 1986 r. Obecnie są studentami IV roku Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa
Pożarniczego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.
Uprawiają wyczynowo tenis stołowy. Są członkami Kadry Narodowej w tenisie stołowym.
Reprezentują kraj na licznych zawodach międzynarodowych.
Służbę w pożarnictwie rozpocząłem w 1980 r. Do 1987 r. pracowałem w Komendzie
Miejskiej Straży Pożarnej w Lublinie, na początku jako strażak a następnie jako dowódca
plutonu. Podnosiłem równocześnie swoje kwalifikacje zawodowe. W 1982 r ukończyłem
Szkołę Chorążych Pożarnictwa w Krakowie, a w latach 1982-1987 studiowałem w Szkole
Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po studiach podjąłem pracę w Komendzie
Rejonowej Straży Pożarnej (po zmianach administracyjnych – Komendzie Powiatowej)
w Lubartowie jako Zastępca Komendanta
Pracowałem w tej jednostce do 1999 r. W tym samym roku odszedłem z komendy i objąłem
stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru Komendy Wojewódzkiej
PSP w Lublinie.
W 2000 r. powierzono mi stanowisko zastępcy dyrektora w Biurze Kadr i Szkolenia
Komendy Głównej PSP w Warszawie. Rok później podjąłem studia podyplomowe w SGSP
na kierunku Zarządzanie w Sytuacjach Kryzysowych.
W roku 2003 objąłem stanowisko dyrektora Biura Organizacji i Nadzoru w KG PSP. Od maja
2005 r. dyrektora Biura Szkolenia KG PSP. Na stanowisku tym pracowałem do września
2008 r. Obecnie jestem doradcą Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
Brałem czynny udział w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie kraju, m.in.
w wielogodzinnej akcji gaszenia pożaru w Młynie Krauzego w Lublinie. Dowodziłem akcją
w Michowie, woj. lubelskie, gdzie w wyniku podpaleń powstało sześć pożarów gospodarstw
rolnych.

Jestem autorem szeregu programów nauczania dla szkolnictwa pożarniczego.
W latach 1998-2000 uczestniczyłem w pracach nad organizacją i rozwojem struktury
kształcenia i szkolenia pożarniczego dla strażaków-ratowników Państwowej Straży Pożarnej.
Moja pasją jest sport. Byłem zawodnikiem III-ligowej drużyny siatkówki. Prowadziłem
reprezentację woj. lubelskiego w sporcie pożarniczym, z sukcesami w skali kraju.
Jestem inspiratorem działań związanych z rozwojem sportu, także pożarniczego
w środowisku pożarniczym. Należę do grona ludzi, którym zawdzięczać należy sukcesy
polskich pożarników na arenach międzynarodowych, m.in. na Światowych Igrzyskach
Strażaków i Policjantów w Hiszpanii, Anglii, Australii, Grecji, Hongkongu i wielu innych.
Od 2001 r. pracowałem w Europejskiej Federacji Sportu Pożarniczego. Obecnie od 2008 r.
pełnię funkcję Vice Prezydenta ESF.
Za wybitne zasługi dla ochrony przeciwpożarowej w kraju odznaczony zostałem m.in.
Brązowym i Srebrnym Krzyżem zasługi, Złotym Znakiem Związku OSP RP oraz odznaką
resortową Zasłużony Działacz Kultury oraz złotą gwiazdą Europejskiej Federacji Sportu
Pożarniczego (ESF).

