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Rota ślubowania 

członka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 

„ŚLUBUJĘ – ze wszystkich sił 

służyć naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej 

ofiarną pracą w szeregach 

Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 

przyczyniać się 

do ochrony życia i mienia jej Obywateli 

oraz ich dorobku kulturalnego i materialnego 

przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. 

Ślubuję przestrzegać postanowień 

Statutu OSP i Regulaminu 

Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, 

pogłębiać wiedzę pożarniczą, postępować uczciwie, 

wykonywać sumiennie polecenia przełożonych 

i być wzorem w przestrzeganiu zasad 

ochrony przeciwpożarowej." 

Prísaha člena 

mládežníckeho hasičského družstva  

„SĽUBUJEM – zo všetkých síl 

slúžiť našej vlasti – Poľskej republike – obetavou prácou 

v radoch mládežníckeho hasičského družstva, 

pričom budem prispievať k ochrane života a mena jej občanov 

a ich kultúrneho a materiálneho bohatstva pred požiarmi 

a inými živelnými pohromami. Sľubujem, 

že budem dodržiavať stanovy dobrovoľného hasičského zboru 

a pravidlá mládežníckeho hasičského družstva, 

rozširovať poznatky o činnosti hasičov, konať čestne, 

s vedomito plniť pokyny nadriadených a byť vzorom 

v dodržiavaní pravidiel protipožiarnej ochrany." 

Z ogromną przyjemnością oddajemy w Państwa ręce 
„Dwujęzyczną książeczkę informacyjną o Młodzieżowych Drużynach 
Pożarniczych działających przy Ochotniczych Strażach Pożarnych 
w Polsce" wierząc, że przyczyni się do usystematyzowania wiedzy 
i zachowania historii o MDP. 

W książeczce szczegółowo i w przystępny sposób opisane 
zostały drużyny MDP, krótkie historie ich działalności, zdjęcia 
i osiągnięcia drużyn oraz zawarte zostały dane teleadresowe 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Działanie to ma na celu ochronę 

i rozpropagowanie dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza polsko-słowackiego. 
To właśnie w młodym pokoleniu strażaków ochotników jest przyszłość OSP w Polsce, 
zasadne jest inwestowanie w rozwój Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Zdobywanie 
nowych umiejętności przez młodzież, uczestniczenie w kursach i szkoleniach 
spowoduje, że w przyszłości mieszkańcy obszaru LGR Bielska Kraina poszkodowani 
w różnych zdarzeniach, wypadkach itp. otrzymają profesjonalnie udzieloną przez 
druhów pomoc. 

Niniejsza publikacja ma charakter informacyjno-promocyjny. Zrealizowana została 
w ramach mikroprojektu pn. „Na styku kultur – tradycja współzawodnictwa" 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-
2020 oraz z budżetu państwa, za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. 
Zachęcamy młodzież do wstąpienia w szeregi Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych!

Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
Člen prezídia vedenia Vojvodského oddelenia ZOSP RP

Riaditeľ Združenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

Janusz Pierzyna 

S veľkým potešením vám predkladáme túto „Dvojjazyčnú informačnú brožúru 
o mládežníckych hasičských družstvách fungujúcich pri dobrovoľných hasičských 
zboroch v Poľsku", pričom veríme, že publikácia prispeje k systematizácii poznatkov 
a vďaka nej sa podarí zaznamenať fungovanie mládežníckych hasičských družstiev. 

V brožúre sú podrobne a prístupnou formou charakterizované mládežnícke 
hasičské družstvá, a nájdete tu aj krátke informácie o ich pôsobení, fotografie a úspechy 
družstiev, pričom brožúra obsahuje aj kontaktné údaje na dobrovoľné hasičské zbory. 
Cieľom brožúry je prispieť k ochrane a osvete kultúrneho dedičstva pohraničnej poľsko-
slovenskej oblasti. Práve v mladej generácii dobrovoľných hasičov sa skrýva budúcnosť 
dobrovoľných hasičských zborov v Poľsku, v súvislosti s čím investície do mládežníckych 
hasičských družstiev sú viac ako potrebné. Vďaka tomu, že mládež nadobudne nové 
zručnosti a absolvuje kurzy a školenia, dokáže v budúcnosti poskytnúť profesio-nálnu 
pomoc obyvateľom oblasti LGR Bielska Kraina, ktorí utrpia pri nehodách a podobných 
udalostiach zranenia. 
Táto publikácia má informačno-osvetový charakter. Pripravená bola v rámci projektu 
s názvom „Na pohraničí kultúr – tradícia súťaženia", ktorý bol financovaný z prostriedkov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce 
Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 a zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom 
Euroregiónu Beskydy. 
Pozývame mládež, aby sa stala členom mládežníckych hasičských družstiev! 
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MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA (MDP) – komórka 

administracyjna jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, powoływana 

w oparciu o Statut OSP przez Zarząd organizacji, który w tej sprawie 

podejmuje odpowiednią uchwałę. 

Przez ostatnich kilka lat popularność Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych ciągle rośnie. Młodzi ludzie, pełni ambicji oraz chęci do 

działania, aktywnie angażują się w niesienie pomocy poszkodowanym 

osobom. Z zaangażowaniem uczestniczą w spotkaniach oraz zawodach. 

Swoją postawą uświadamiają młodym i starszym członkom 

społeczności, jak ważna jest wiedza i chęć pomagania. 

MDP powołuje się w celu szerszego zainteresowania młodzieży 

działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz 

przygotowania jej do bezinteresownej służby w szeregach OSP. Jej 

członkami mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat. Dolną 

granicę wieku wyznacza statut danej OSP. 

Podstawowe zadania MDP to m.in.: udział w zapobieganiu pożarom 

poprzez oddziaływanie na środowisko w celu przestrzegania przepisów 

przeciwpożarowych, podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich 

członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, organizowanie 

działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem 

problematyki ochrony przeciwpożarowej, rozwijanie sprawności 

fizycznej członków poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych 

i turystyki, podejmowanie i realizacja zadań pożytecznych dla ochrony 

przeciwpożarowej i drużyny oraz macierzystej OSP, działalność 
1wolontarystyczna . 

Ważnymi aspektami funkcjonowania MDP w Polsce, jest: taktyka działań 

ratowniczo-gaśniczych, nauka o sprzęcie pożarniczym, kwalifikowana 

pierwsza pomoc, sport pożarniczy (w tym CTIF), wychowanie 

obywatelskie, bank dobrych pomysłów oraz forum dyskusyjne. 

W Polsce jest 6738 MDP (dane z 2020 roku), które zrzeszają 86 715 dzieci 
2

i młodzieży (z czego 39% to dziewczęta) . 

1 https://strazacki.pl/artyku%C5%82y/m%C5%82odzie%C5%BCowe-dru%C5%BCyny-po%C5%BCarnicze-w-polsce 
2 https://www.gov.pl/web/kwpsp-poznan/mdp-plus-czyli-fire-cadets-plus  

MLÁDEŽNÍCKE HASIČSKÉ DRUŽSTVO – administratívny oddiel útvaru 

Dobrovoľného hasičského zboru, o ktorého vzniku rozhoduje na základe 

stanov DHZ vedenie organizácie, ktoré v tejto veci prijíma náležité 

uznesenie. 

Počas posledných niekoľkých rokov popularita mládežníckych 

hasičských družstiev neustále rastie. Mladí ľudia – plní ambícií a chuti sa 

aktívne činiť – sa zapájajú do pomoci zraneným osobám. Aktívne sa tiež 

zúčastňujú na stretnutiach a pretekoch. Svojím prístupom ukazujú 

mladým aj starším členom spoločnosti, aké dôležité sú vedomosti 

a ochota pomáhať. 

Mládežnícke hasičské družstvá (MHD) vznikajú s cieľom zaujať mládež 

činnosťou v prospech verejnosti spočívajúcej v zabezpečení 

protipožiarnej ochrany a pripraviť členov MHD na nezištnú službu 

v radoch DHZ. Jeho členmi môžu byť dievčatá a chlapci vo veku do 

18 rokov. Spodnú vekovú hranicu definujú stanovy daného DHZ. 

Mládežnícke hasičské družstvo má za úlohu venovať sa preventívnej 

osvetovej protipožiarnej činnosti informovaním verejnosti 

o dodržiavaní protipožiarnych predpisov; prehlbovať poznatky 

a zručnosti svojich členov v oblasti protipožiarnej ochrany; organizovať 

kultúrno-vzdelávacie podujatia a upriamovať pozornosť na proble-

matiku protipožiarnej ochrany; rozvíjať fyzickú kondíciu svojich členov 

prostredníctvom rôznych športových disciplín a turistiky; plniť úlohy, 

ktorých cieľom je protipožiarna ochrana, ochrana svojho družstva 
3

a materského DHZ; dobrovoľnícka činnosť . 

K dôležitým aspektom fungovania mládežníckych hasičských družstiev 

v Poľsku patrí taktika záchrannej a hasičskej činnosti, získavanie 

poznatkov o hasičskej technike, kvalifikovaná prvá pomoc, hasičský 

šport (vrátane CTIF), občianska výchova, banka dobrých nápadov 

a diskusné fórum. 

V Poľsku funguje 6738 mládežníckych hasičských družstiev (údaje z r. 

2020), ktorých členmi je 86 715 detí a mládeže (z čoho 39% predstavujú 
4dievčatá) . 

3 https://strazacki.pl/artyku%C5%82y/m%C5%82odzie%C5%BCowe-dru%C5%BCyny-po%C5%BCarnicze-w-polsce 
4 https://www.gov.pl/web/kwpsp-poznan/mdp-plus-czyli-fire-cadets-plus  
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3 https://strazacki.pl/artyku%C5%82y/m%C5%82odzie%C5%BCowe-dru%C5%BCyny-po%C5%BCarnicze-w-polsce 
4 https://www.gov.pl/web/kwpsp-poznan/mdp-plus-czyli-fire-cadets-plus  



Osiągnięcia drużyny, ukończone kursy/szkolenia/kwalifikacje: 

 udział w obozach szkoleniowych MDP (10 dniowych)

 udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej (podium)

 udział w Zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

 udział w Turnieju PING-PONG (podium)

 udział w memoriale im. Haliny Dzida (podium).

Co wyróżnia drużynę?
To małe MDP jest dla druhów czymś wielkim, ponieważ ilość spotkań 
pozwala im się poznawać, lubić i szanować - tworząc rodzinę. Drużyna 
bierze udział w imprezach tj.:
- Parafiady (pokazy)
- Dożynki Gminne (udział w korowodzie)
- szkoleniowy Rajd na Błatnią (2 dniowy)
- Bezpieczne wakacje (pokazy)
- zabezpieczenia imprez
- festyny szkolne
- wolontariat WOŚP
- ogniska integracyjne 
- wycieczki (basen, łyżwy).

4 5

Historia MDP Jaworze zaczyna się w 1969 r. utworzona przez Edwarda 

Biela, Karola Tyrnę, Józefa Knapczyka. Z upływem czasu członkowie 

MDP wstąpili w szeregi OSP czego przyczyną było wygaśnięcie MDP. 

Jednostka OSP Jaworze kieruje podziękowania dr Czesławowi Malchar, 

który w 1969 r. wstąpił do MDP i do dnia dzisiejszego jest czynnym 

strażakiem pełniąc funkcję Prezesa jednostki.

W roku 2014 nastąpiło wznowienie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 

z inicjatywy dh Adama Bindy, który został Opiekunem MDP Jaworze. 

Od 2014 r. dwóch naszych członków MDP czynnie zasiliło szeregi OSP. 

Drużyna może liczyć na pomoc ze strony członków OSP, Zarządu OSP 

oraz Wójta Gminy Jaworze Radosława G. Ostałkiewicza, dzięki którym 

mali druhowie są umundurowani oraz mogą ćwiczyć na nowym sprzęcie, 

tj. np. na torze przeszkód. Spotkania drużyny odbywają się co piątek, na 

których opiekunowie organizują liczne ćwiczenia tematyczne związane 

z pożarnictwem.

ul. Zdrojowa 186, 43-384 Jaworze
tel. 721 107 565

e-mail: upominekab@gmail.com
Ilość członków: 14 osób: 5 dziewczyn i 9 chłopców

Przedział wiekowy członków drużyny: 9-18 lat
Opiekun drużyny: Adam Binda

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JAWORZU
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História MHD Jaworze sa začala písať v roku 1969. Družstvo založil 

Edward Biel, Karol Tyrna a Józef Knapczyk. Postupom času vstúpili 

členovia MHD do radov DHZ, čoho dôvodom bol koniec MHD. Útvar DHZ 

Jaworze chce úprimne poďakovať Dr. Czesławovi Malcharovi, ktorý 

v roku 1969 vstúpil do MHD a do dnešného dňa je aktívnym hasičom, 

pričom zastáva funkciu predsedu útvaru.

V roku 2014 došlo k obnoveniu Mládežníckeho hasičského družstva 

z iniciatívy Adama Bindu, ktorý sa stal vedúcim MHD Jaworze. 

Od roku 2014 dvaja naši členovia MHD posilnili rady DHZ. Družstvo sa 

môže spoliehať na pomoc zo strany členov DHZ, vedenia DHZ a starostu 

obce Jaworze Radosława G. Ostałkiewicza, vďaka ktorým majú aj tí 

najmladší členovia svoju rovnošatu a môžu pri cvičeniach používať novú 

výbavu, napr. na prekážkovej dráhe. Družstvo sa stretáva každý piatok, 

pričom vedúci organizujú mnohé tematické cvičenia spojené s hasičskou 

ul. Zdrojowa 186, 43-384 Jaworze
tel. 721 107 565

e-mail: upominekab@gmail.com
Počet členov: 14 osôb: 5 dievčat a 9 chlapcov

Vekové rozmedzie členov družstva: 9 - 18 rokov
Vedúci družstva: Adam Binda

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR V JAWORZI

Úspechy družstva, absolvované kurzy / školenia / kvalifikácie: 

 účasť na tréningových táboroch MHD (10-dňových)

 účasť na Poľskom turnaji hasičských vedomostí (pódium)

 účasť na Pretekoch mládežníckych hasičských družín

 účasť na Turnaji PING-PONG (pódium)

 účasť na memoriáli Haliny Dzida (pódium).

Čím sa družstvo vyznačuje?
Toto malé MHD má pre členov veľký význam, pretože vďaka veľkému 
počtu stretnutí sa môžu lepšie spoznávať, mať sa radi a navzájom sa 
rešpektovať – a tak tvoriť rodinu. Družstvo sa zúčastňuje na podujatiach, 
napr.:
- farské akcie (ukážky)
- obecné dožinky (účasť v sprievode)
- tréningový výstup na Błatniu (2-dňový)
- bezpečné prázdniny (ukážky)
- zabezpečenie podujatí
- školské slávnosti
- dobrovoľníctvo WOŚP
- integračné opekačky 
- výlety (bazén, korčuľovanie).
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„Na styku kultur – tradycja współzawodnictwa”

Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 

INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 
oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy 

„Na pohraničí kultúr – tradícia súťaženia” 

Projekt je financovaný z prostriedkov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

v rámci programu cezhraničnej spolupráce 
Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 

a zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom Euroregiónu Beskydy

Polska-Słowacja
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
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