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Chcielibyśmy, żeby 
„Strażak” służył pomo-
cą osobom prowadzą-
cym młodzieżowe druży-
ny pożarnicze. Wiemy, że 
nie jest to łatwa praca, a 
jeśli opiekun nie jest na-
uczycielem i nie ma przy-
gotowania metodycznego, 
może być mu trudno or-
ganizować zajęcia, które 
zainteresują i przyciągną 
dzieci, a poza tym przynio-
są pożądane efekty wycho-
wawcze. Wspólnie z Komi-
sją Młodzieżową ZG ZOSP 
RP ustaliliśmy tematy, ja-
kie, naszym zdaniem, mo-
gą przydać się opiekunom 
MDP, podsuną pomysły, 
ułatwią rozwiązanie nie-
których problemów. Ten 
artykuł rozpoczyna nowy 
cykl – „Poradnik opiekuna 
MDP”. 
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Zanim odpowiemy na pyta-
nie postawione w tytule, na-
leżałoby przypomnieć, w ja-
kim celu tworzy się młodzie-
żowe drużyny pożarnicze.

Wzorcowy „Regulamin or-
ganizacyjny młodzieżowej 
drużyny pożarniczej” (je-
go treść jest publikowana w 
„ABC strażaka ochotnika nr 
19 – Biblioteka MDP – Re-
gulaminy oraz na stronie in-
ternetowej Zarządu Główne-
go ZOSP RP) mówi, iż powo-
łuje się je w celu szerszego 
zainteresowania młodzieży 
działalnością społeczną na 
rzecz ochrony przeciwpoża-
rowej oraz przygotowania 
jej do bezinteresownej służ-
by w szeregach OSP. Ja, 
podobnie jak wielu opieku-
nów MDP, uważam za bar-
dzo istotny cel pracy z dru-
żyną wychowanie do bez-
pieczeństwa. Przy czym nie 
tylko członków MDP, ale ca-
łej młodzieży szkolnej.

Zgodnie z ww. regulami-
nem może ją powołać za-
rząd OSP na podstawie Sta-
tutu OSP, podejmując w tej 
sprawie stosowną uchwa-
łę. Młodzieżowe drużyny po-
żarnicze mogą być środo-
wiskowe oraz tworzone w 
szkołach i placówkach wy-
chowawczych lub w miejscu 

zamieszkania. Nadzór me-
rytoryczny nad nimi powinna 
sprawować najbliższa OSP. 
Decyzję w sprawie powoła-
nia MDP w szkole podejmu-
je kierownictwo szkoły w po-
rozumieniu z zarządem miej-
scowej OSP.

Jak to wygląda w prakty-
ce? Zwykle zastanawiamy 
się, jaki jest najkorzystniej-
szy termin powołania druży-
ny. Nie ma tu reguły. Można 
to zrobić w dowolnym cza-
sie, na przykład w maju lub 
czerwcu, kiedy dużo mó-
wi się o działalności OSP w 
związku z Dniem Strażaka, 
a dzieci i młodzież częściej 
odwiedzają remizy. Zawsze 
wtedy znajdzie się grupa 
szczególnie zainteresowa-
nych, których można zapro-
sić na kolejne spotkanie ze 
strażakami. Jednak w myśl 
zasady „kujmy żelazo póki 
gorące” nie należy odkładać 
takiego spotkania w czasie, 
ponieważ zapał młodzieży 
ostygnie.

Jeżeli chodzi o organizację 
drużyny przy szkole, to zwy-
kle powołuje się ją na po-
czątku roku szkolnego, kie-
dy młodzieży proponuje się 
udział w różnych formach 
zajęć pozalekcyjnych. Nie-
zależnie od tego, gdzie po-
wołujemy drużynę, dobrze 
jest przygotować krótką, rze-
telną informację dotyczą-
cą programu zajęć. Można 
ją zaprezentować na dużym 
kolorowym plakacie umiesz-
czonym w domu kultury, któ-
ry najczęściej znajduje się w 
tym samym budynku co re-
miza, a w szkole w miejscu 
najczęściej odwiedzanym, 
np. przy stołówce, w szatni, 
w świetlicy, na tablicy ogło-
szeń. Jeszcze lepiej przygo-
tować prezentację multime-
dialną, to w obecnych cza-
sach najbardziej przemawia 
do młodzieży. Można ją po-
kazać przy okazji jakiejś im-
prezy w klubie lub w szkole, 
w której biorą udział wszyscy 
uczniowie. Poprosić nauczy-
ciela informatyki o taką pre-
zentację w klasach. 

Szczególnie dobrą okazją 
do powołania MDP są wyda-
rzenia bezpośrednio związa-
ne z ochroną przeciwpoża-
rową, np. po próbnej ewa-
kuacji, do przeprowadzania 
której są zobowiązane szko-
ły, po pożarze lub wypadku, 
który miał miejsce w najbliż-
szej okolicy. W takich sytu-
acjach zainteresowanie te-
matyką wzrasta i należy to 
wykorzystać. W przypad-
ku szkoły można zacząć od 
spotkania ze strażakami z 
OSP lub PSP nawet w ra-
mach realizacji tematyki pre-
orientacji zawodowej na go-
dzinach wychowawczych.

Nie należy się zrażać, jeśli 
na pierwsze spotkanie przyj-
dzie niewiele osób. To od 
opiekuna zależy czy drużyna 
będzie się rozwijać. W takim 
przypadku należy przygoto-
wać szczególnie atrakcyjne 
zajęcia, ich uczestnicy prze-
każą koleżankom i kolegom 
jak fajnie jest na zbiórkach 
i na pewno przybędzie nam 
członków MDP. Na podsta-
wie własnego trzydziestolet-
niego doświadczenia w pra-
cy z drużyną sugeruję opie-
rać się na metodyce pracy 
harcerskiej. 

Na zbiórce powinno być 
wszystkiego po trochu: za-
jęć teoretycznych i praktycz-
nych, ruchowych, pląsów, 
śpiewu. Rozumiem, że wielu 
druhów z OSP, bo to głów-
nie oni prowadzą drużyny, 
zaprotestuje w tym momen-
cie, że nie mogą znać się na 
wszystkim. Dlatego uważam, 
że bardzo istotna jest współ-
praca OSP ze szkołą, wręcz 
nie wyobrażam sobie, że-
by takiej współpracy nie by-
ło. Na pewno w każdej szko-
le znajdzie się nauczyciel, 
który pomoże w prowadze-
niu innych zajęć niż specjali-
styczne i będzie to z korzyś-
cią dla obu stron.

Czasem jest tak, że na 
pierwszą zbiórkę przyj-
dzie bardzo dużo chętnych 
do pracy w drużynie. Jedni 
przychodzą z twardym po-
stanowieniem uczestnictwa 

w zajęciach, inni tylko z cie-
kawości, a jeszcze inni, bo 
akurat nie mieli co robić. Za-
wsze określam tak zwany 
„okres próbny”, najczęściej 
są to trzy miesiące, kiedy na 
zbiórkę może przyjść każ-
dy uczeń, popatrzeć, posłu-
chać, zdecydować czy od-
powiadają mu takie zajęcia i 
dopiero wtedy złożyć prośbę 
o przyjęcie w poczet człon-
ków MDP. Na każdą zbiórkę 
może przyjść oprócz należą-
cych już do drużyny każdy, 
kto ma na to ochotę, bo mo-
że coś go zainteresuje i zo-
stanie jej członkiem.

Dobrze jest także, kiedy 
drużyna już istnieje i dzia-
ła, prezentować jej dorobek, 
przygotowując gazetki, bio-
rąc udział w uroczystościach 
lokalnych, to zwiększy zain-
teresowanie naszą działal-
nością i spowoduje, iż dzieci 
i młodzież będą wstępować 
w jej szeregi. W każdej remi-
zie, szkole czy klubie znaj-
dzie się na to miejsce.

Sugeruję też, aby nie sta-
wiać specjalnych wymagań 
przy przyjmowaniu do dru-
żyny, np. sprawność fizycz-
na. Z doświadczeń w pracy 
na obozach MDP wiem, że 
istnieje wiele drużyn, których 
praca opiera się głównie 
na przygotowaniach do 
udziału w zawodach sporto-
wo-pożarniczych. Żeby rea-
lizować zadania MDP (patrz 
pkt 3 „Regulaminu organiza-
cyjnego MDP”) potrzebni są 
też druhowie, którzy dobrze 
rysują (kronikarz, konkursy 
plastyczne), śpiewają (przy-
gotowanie uroczystości, kon-
kurs piosenki strażackiej), 
są dobrymi organizatorami i 
mają zdolności przywódcze 
(dowódca) itp. Każdy chęt-
ny do pracy powinien w dru-
żynie znaleźć dla siebie zaję-
cie zgodne ze swoimi zainte-
resowaniami, a opiekun i inni 
członkowie drużyny powinni 
mu to umożliwić.
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