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Młodzieżowa drużyna 
pożarnicza współgo-
spodarzem strażnicy i 
działań OSP – jest to 
obowiązek, czy przy-
wilej? 

To głównie od zarządu OSP 
zależy, jak przygotujemy do dzia-
łania młodzież, z której w przy-
szłości powinni wyrosnąć nowi 
strażacy ochotnicy. Bardzo czę-
sto pierwszym krokiem w tym 
kierunku jest założenie druży-
ny młodzieżowej. Potem poja-
wiają się pytania: Co dalej? Na 
ile można młodzieży pozwolić? 
Jak spowodować, aby młodzież 
czuła się współodpowiedzial-
na za działania podejmowa-
ne w OSP, żeby czuła się po-
trzebna w tej jednostce i zara-
zem doceniana?

Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza działająca przy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Połczynie-Zdroju jest obecnie 
reprezentowana przez 17 dru-
hen i druhów. Zbiórki odbywa-
ją się w każdy piątek o godzi-
nie szesnastej w pokoju MDP, 
świetlicy lub w garażach OSP 
– zależnie od potrzeby. MDP 
ma własne klucze zarówno 
do świetlicy, jak też do gara-
ży OSP, oczywiście do wyko-
rzystania pod nadzorem star-
szych druhów lub opiekuna 
MDP. Młodzież korzysta z obiek-
tów straży nie tylko w dni wyzna-
czone do odbycia zbiórki, lecz 
ma nieograniczony wstęp w każ-
dej chwili, kiedy dysponuje wol-
nym czasem lub chce spotkać 
się i spędzić ze sobą kilka chwil. 
Opiekunem MDP jest czynny ra-
townik i członek zarządu OSP. 
Jest to o tyle ważne, że wie cze-
go będą potrzebowali przyszli 
strażacy i tego ich uczy, zgodnie 
z obowiązującym prawem. Na 
zebraniach zarządu jest łączni-
kiem między władzami jednost-
ki a MDP i przedstawia kwestie 
istotne dla ochotniczej straży po-
żarnej i drużyny.

Podczas zbiórek i spotkań 
członkowie MDP uczą się udzie-
lania pierwszej pomocy, postę-
powania w sytuacjach kryzyso-
wych, zagrażających zdrowiu i 
życiu, poznają historię miasta i 
straży. Jednak w naszej OSP nie 
są to wszystkie obowiązki mło-
dego strażaka. 

Od kilku lat MDP jest również 
współgospodarzem strażnicy 
oraz działań podejmowanych 
przez OSP. Zarząd jednostki 
scedował właśnie na młodzież 
dbanie o świetlicę i pokoje, które 
znajdują się w strażnicy. Człon-
kowie drużyny młodzieżowej 
mają za zadanie utrzymanie po-
rządku, zarówno wewnątrz bu-
dynku, jak i wokół niego. Zaj-
mują się między innymi wystro-
jem strażnicy, tworzą kolorowe 
plansze informacyjne, gazet-
ki ścienne i tablice pamiątkowe, 
którymi dekorują budynek. Od-
powiadają również za robienie 

tzw. generalnych porządków, 
które wykonują pod bacznym 
okiem druhny sekretarz zarządu 
OSP. Wspólna praca na rzecz 
jednostki wpaja nawyki posza-
nowania mienia i współpracy w 
grupie.

Na pytanie: – Dlaczego jesteś 
w straży? – członkowie MDP od-
powiadają bez namysłu – Bo 
jest fajnie, coś zawsze się dzie-
je, uczymy się wielu ciekawych 
rzeczy.

Aby było „fajnie”, trzeba mieć 
czas, by z każdym porozmawiać, 
pomóc, gdy ma problemy w szko-
le, dać mu poczucie przynależno-
ści do grupy ludzi niezwykle od-
ważnych i ofiarnych. Każdego na-
leży traktować podmiotowo i na 
równi ze sobą – to nie odstrasza 
i tworzy przyjazną i przyjemną at-
mosferę. Trzeba młodzież zachę-
cić proponując czynne uczestni-
ctwo w życiu OSP i miasta. Prze-
de wszystkim należy jej zaufać 
i pozwolić być twórczym, umieć 

wysłuchać propozycji młodzie-
ży. Musimy pamiętać, że praca w 
MDP przygotowuje do wstąpienia 
do OSP i w tym duchu uczyć sza-
cunku, zrozumienia oraz przyzwy-
czajać młodzież do sumiennego, 
ofiarnego i bezinteresownego nie-
sienia pomocy bliźniemu. 

W Połczynie-Zdroju mottem, 
zgodnie z którym wychowywana 
jest młodzież, są słowa Adama 
Mickiewicza „Ten jest większy 
między ludźmi, kto im służy i kto 
poświęca siebie dla dobra ich”.

Członkowie naszej młodzie-
żowej drużyny pożarniczej, po-
za przygotowaniem teoretycz-

nym, są również przygotowywani 
praktycznie do roli odpowiedzial-
nych i w pełni świadomych stra-
żaków. Dlatego młodzi ludzie 
chętnie uczestniczą w pracach 
we własnej strażnicy. Dzięki te-
mu mają większy szacunek za-
równo do sprzętu, jak i do same-
go budynku. Zdają sobie spra-
wę, jak wiele pracy i obowiązków 
wiąże się z utrzymaniem tak du-
żego obiektu.

Na pytanie dlaczego tu są i 
to robią Ania Stando (druhna z 
MDP z dwuletnim stażem) od-
powiada: – Lubimy tu być, dba-
my o estetykę i porządki w części 
świetlicowej i tym właśnie poma-
gamy naszym starszym kole-
gom, którzy utrzymują porządek 
w części garażowej i nie muszą 
się martwić o świetlicę. To nasza 
straż i tu musi być ładnie.

Aby młodzież czynnie uczest-
niczyła w życiu jednostki i dbała 
o zewnętrzny wizerunek OSP, 
zarząd wyznacza zadania lub 

przyjmuje propozycje przed-
stawione przez MDP co do ro-
li dziewcząt i chłopców, miejsca 
i zadań, jakie wykonują przy or-
ganizacji różnego rodzaju spot-
kań, zawodów i imprez okolicz-
nościowych.

To z własnej inicjatywy mło-
dzież strażacka od dziewię-
ciu lat czynnie uczestniczy w fi-
nałach Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Już pierwsza 
kwesta pokazała, że ludzie ma-
ją ogromne zaufanie do umun-
durowanych strażaków i niejed-
nokrotnie omijali cywili-wolon-
tariuszy, by wrzucić pieniądze 

do skarbonek straża-
ckich. W tym roku na 
ulice Połczyna wyszło 
aż osiemnastu stra-
żaków (na trzydziestu 
kwestujących), z czego 
aż dwunastu z MDP. 
Kolejną wielką sprawą, 
której pomysłodawcą i 
wykonawcą jest MDP, 
jest spotkanie, w czasie 
którego młodzież włas-
noręcznie wykonuje 
kartki o tematyce stra-
żackiej. Kartki te trafiają 
później z podziękowa-
niami do rąk darczyń-
ców, którzy zdecydo-
wali się przekazać 1% 
podatku na rzecz OSP. 

Kolejnym pomysłem MDP 
zatwierdzonym i zrealizowanym 
wspólnie ze starszymi druhami 
oraz kolegami ze Stacji Johanni-
ter było przygotowanie zajęć dla 
uczestników IX Polsko-Niemie-
ckiego Seminarium dla Opie-
kunów MDP, którego byliśmy 
gospodarzami w ubiegłym ro-
ku. Uczestnicy seminarium, po-
dzieleni na kilka zespołów pol-
sko-niemieckich, musieli wyka-
zać się umiejętnością udzielania 
pierwszej pomocy przedme-
dycznej i współdziałania w ze-
spole.

Nasze doświadczenia wska-
zują, że członkowie MDP w OSP 
Połczyn-Zdrój nie bez powodu 
czują się współgospodarzami re-
mizy i czynnie uczestniczą w ży-
ciu strażackim.
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– opiekun MDP
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