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WSTÊP
Stra¿acki dorobek tradycje, mundur, dyscyplina, wola niesienia bezinteresownej
pomocy i poœwiêcenie w obliczu zagro¿enia stanowi¹ wartoœci bêd¹ce Ÿród³em uznania
oraz szacunku spo³eczeñstwa. W³aœnie uznanie spo³eczne zobowi¹zuje do godnego
prezentowania OCHOTNICZEJ STRA¯Y PO¯ARNEJ podczas takich uroczystoœci jak:
jubileusze, nadanie sztandaru, oddanie do u¿ytku stra¿nicy, sprzêtu ratowniczego,
œlubowanie i pasowanie cz³onków m³odzie¿owych dru¿yn po¿arniczych oraz uroczystoœci
osobistych stra¿aków.
Podstawowym warunkiem godnego przeprowadzenia uroczystoœci jest przestrzeganie
ceremonia³u, który wskazuje organizacjê i przebieg ró¿nych okolicznoœciowych wyst¹pieñ
i spotkañ.
Zgodnie z postanowieniami Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku OSP RP do ka¿dej OSP i
wszystkich oddzia³ów Zwi¹zku, kierowany jest niniejszy ceremonia³. Jego treœæ opisuje
jedynie przyk³ady najczêœciej wystêpuj¹cych uroczystoœci oraz wskazuje ogólnie
sprawdzone i akceptowane sposoby zachowañ. Na potrzeby organizowanych
uroczystoœci zawsze nale¿y kierowaæ siê zasadami kultury, poszanowania godnoœci
cz³owieka, jego przekonañ i sprawowanej funkcji. Dbaæ o honor munduru i sztandaru oraz
okazywaæ szacunek seniorom stra¿ackiej s³u¿by. Przestrzeganie miêdzy innymi tych
zasad umocni znaczenie i presti¿ ochotniczego stra¿actwa.
Ka¿dy region kraju, ka¿da OSP ma w³asne, specyficzne dla swojego œrodowiska
tradycje wyros³e z wieloletniej dzia³alnoœci ruchu stra¿ackiego i jego wkomponowania w
krajobraz swego œrodowiska. W³aœnie te tradycje wzbogacaj¹
i uœwietniaj¹ ró¿ne
uroczystoœci, tworz¹c tym samym atmosferê podnios³oœci, nale¿n¹ ludziom dzia³aj¹cym
dla dobra spo³ecznoœci lokalnych i Ojczyzny. Przy organizowaniu uroczystoœci i imprez
dopuszcza siê stosowanie elementów ceremonialnych, charakteryzuj¹cych dany region i
wzbogacaj¹cych treœci niniejszego ceremonia³u.
Zamiar zorganizowania uroczystoœci powinien byæ zawarty w treœci uchwa³y w³adz
OSP lub oddzia³u Zwi¹zku, organizuj¹cych dan¹ uroczystoœæ. Uwzglêdniaj¹c rangê
uroczystoœci (np. jubileusz, oddanie do u¿ytku stra¿nicy, wrêczenia sztandaru itp.) z treœci¹
wymienionej uchwa³y nale¿y zapoznaæ w³adze zwi¹zkowe wy¿szego szczebla celem
umieszczenia tej uroczystoœci w kalendarzu imprez.
W planowaniu organizacji i przebiegu uroczystoœci nale¿y uwzglêdniæ wybór
miejsca uroczystoœci, gwarantuj¹cy godny jej przebieg z zachowaniem warunków
bezpieczeñstwa uczestników.
Mamy w naszych szeregach stra¿aków Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej dobrze
znaj¹cych zasady zachowania siê w mundurze, organizowania spotkañ i uroczystoœci. Ich
wiedzê, fachowoœæ i doœwiadczenia nale¿y wykorzystaæ przy opracowywaniu programu i
scenariusza imprez. Zaleca siê równie¿ powierzanie im odpowiednich funkcji w czasie
uroczystoœci.
Nie sposób równie¿ wyobraziæ sobie przygotowanie i przeprowadzenie imprezy
odpowiedniej rangi, na odpowiednim poziomie bez pomocy przedstawicieli jednostek
ratowniczo-gaœniczych i komend powiatowych Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
Wczeœniejsze przygotowania i szczegó³owa analiza, nawet najdrobniejszych
elementów ceremonii, to podstawowy warunek jej sprawnego przebiegu. Wyznaczenie
odpowiednio predysponowanych ludzi do pe³nienia odpowiedzialnych funkcji,
ich oznakowanie i zabezpieczenie w techniczne œrodki umo¿liwiaj¹ce i u³atwiaj¹ce
wykonanie zadañ. Przestrzeganie regulaminowego i czasowego przebiegu uroczystoœci
to drugi warunek sprawnego przebiegu imprezy.
Sprawny i prawid³owy przebieg uroczystoœci lub imprezy zale¿y od w³aœciwie
dobranych funkcyjnych, których liczba zale¿y od wielkoœci imprezy, zaproszonych goœci,

imprez towarzysz¹cych, liczebnoœci OSP, iloœci tych stra¿y w gminie
powiecie.

iw

Funkcyjni uroczystoœci:
Dowódca uroczystoœci
odpowiedzialny jest za regulaminowe
przeprowadzenie zbiórek, wyprowadzenie pocztów flagowego i sztandarowego,
z³o¿enie raportu, podniesienie flagi pañstwowej, wydawanie stosownych komend czyli
dowodzenie pododdzia³ami od rozpoczêcia uroczystoœci do jej zakoñczenia. Jest
prze³o¿onym pozosta³ych funkcyjnych i pododdzia³ów bior¹cych udzia³ w imprezie.
Odpowiada za regulaminowy jej przebieg.
Konferansjer-spiker odpowiedzialny jest za prezentacjê przebiegu imprezy
zgodnie z opracowanym scenariuszem. Informuje spo³eczeñstwo i goœci o kolejnoœci
wydarzeñ na placu, odpowiednio je komentuj¹c. Przypomina i informuje dowódcê
uroczystoœci i osoby oficjalne o czekaj¹cych ich zadaniach oraz kolejnoœci ich realizacji.
Prezentuje zebranym osoby oficjalne , informuje o przebiegu uroczystoœci,
o
wydarzeniach losowych, zgubach itp.
Dowódca s³u¿by porz¹dkowej
odpowiedzialny jest za ogólny porz¹dek
i bezpieczeñstwo w czasie imprezy pomoc medyczno-sanitarn¹, udzia³ w akcjach
ratowniczych w czasie imprezy, zabezpieczanie parkingu, trasy przemarszu
pododdzia³ów, oznakowanie tras dojazdowych do miejsca imprezy, bezkolizyjny powrót
jednostek do rejonów zakwaterowania.
Kwatermistrz ustala obecnoœæ odznaczonych, wyró¿nionych, przygotowuje do
wrêczenia odznaczenia, wyró¿nienia, legitymacje itp. Odpowiedzialny jest za
zabezpieczanie schronienia przed deszczem itp. osobom oficjalnym i uczestnikom
uroczystoœci. Zapewnienia wszystkim posi³ku w oznaczonym miejscu i czasie. Sprawuje
opiekê nad zaproszonymi goœæmi.
Kapelmistrz zapewnia oprawê muzyczn¹ imprezy.
Wiele splendoru i powagi uroczystoœci nadaje poœwiêcenie sztandaru, stra¿nicy,
sprzêtu po¿arniczego, udzia³ OSP w szyku zwartym w nabo¿eñstwach koœcielnych.
Rolê wiod¹c¹ w tym zakresie spe³niaj¹ kapelani stra¿actwa wg hierarchii kapelan krajowy,
kapelan diecezjalny, kapelan jednostki Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej oraz Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnej.
Kapelan i miejscowy duszpasterz podejmuj¹ ustalenia w zakresie liturgii, w tym:
1. Kto bêdzie celebransem Mszy Œw.
2. Z ilu ludzi w stra¿ackich mundurach powinna sk³adaæ siê pos³uga liturgiczna Mszy
Œw. (asysta celebransa).
3. Kogo wyznaczyæ do czytania tekstów liturgicznych i kto wyg³asza homiliê.
4. Kogo nale¿y powitaæ na uroczystym nabo¿eñstwie.
5. Kto dokonuje poœwiêceñ.
6. Jakie pieœni bêd¹ grane przez orkiestrê i œpiewane przez zgromadzonych.
7. Ustalenie udzia³u w Komunii œw. cz³onków pocztów sztandarowych, kompanii
honorowej i innych pododdzia³ów.

Je¿eli w jednostce s¹ stra¿acy innych wyznañ to nale¿y zadbaæ, aby kapelani
tych wyznañ byli obecni na uroczystoœci. W przypadku przewagi liczebnej
stra¿aków danego wyznania, pierwszeñstwo przewodnictwa w liturgii przys³uguje
duszpasterzowi wiêkszoœci.
ZADANIA DLA ORGANIZATORA UROCZYSTOŒCI
1. Wyznaczyæ (uzgodniæ) miejsce uroczystoœci.
2. Powiadomiæ i uzgodniæ warunki przebiegu uroczystoœci ze s³u¿bami (policja, stra¿
miejska, pogotowie ratunkowe, komenda PSP itp.).
3.
Przygotowanie masztu flagowego.
4. Przygotowanie flagi na maszt.
5. Przygotowanie i ustawienie trybuny (podium, postument, przyczepa samochodowa).
6. Dekoracja trybuny.
7. Przygotowanie god³a pañstwowego lub znaku Zwi¹zku do zawieszenia na trybunê.
8. Przygotowanie nag³oœnienia.
9. Oznaczenie linii i znaków orientacyjnych.
10. Wykonanie i wywieszenie transparentów.
11. Ustawienie sto³ów pod sztandar i na ksiêgê pami¹tkow¹, na kropid³o, wodê œwiêcon¹
itp.
12. Przygotowanie sztandaru oraz szarfy dla sztandarowego (umocowanie w drzewcu
sztandaru uchwytu do przypiêcia odznaczenia).
13. Przygotowanie nakrycia sto³ów (zielone sukno, stonowane, bez wzorów).
14. Przygotowanie aktu nadania sztandaru.
15. Przygotowanie ksiêgi pami¹tkowej z piórem lub d³ugopisem.
16. Zabezpieczenie m³otka drewnianego do wbijania gwoŸdzi, nawiercenie otworów
w drzewcu sztandaru lub tablicy pami¹tkowej pod wbijane gwoŸdzie.
17. Przygotowanie tekstu do œlubowania dla nowych cz³onków OSP oraz dru¿yny
m³odzie¿owej.
18. Przygotowanie ozdobnego toporka do pasowania.
19. Przygotowanie dywanu lub chodnika do pasowania.
20. Przygotowanie tac z odznaczeniami (do ka¿dego orderu, medalu szpilka lub agrafka a
do odznaki „Stra¿ak Wzorowy” pasek skórzany czarny) i wykazu odznaczonych
i
legitymacji.
21. Przygotowanie wstêgi oraz no¿yczek do jej przeciêcia (np. otwarcie nowej remizy).
22. Zabezpieczenie na wypadek (deszczu, œniegu, wiatru) przedmiotów wymienionych w
pkt. 12 - 21.
23. Zabezpieczenie po uroczystoœci wszystkich przedmiotów i urz¹dzeñ u¿ywanych
podczas realizacji imprezy.
24. Uporz¹dkowanie niezw³ocznie terenu i wszystkich obiektów u¿ytkowanych w czasie
uroczystoœci.
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Rycerze Floriana

Gdy trzeba czuwamy po nocach:
Czy ³una na niebie nie wschodzi.
W ulewach i rw¹cych potokach
Walczymy z ¿ywio³em powodzi.
Bo wszêdzie gdzie ¿ycie i mienie cz³owieka
Gotowy potargaæ na strzêpy los z³y
Œpieszymy z pomoc¹ bo nie ma co zwlekaæ
Rycerze Floriana to my!
Stra¿acy druhowie
I z miasta i wsi
Czuwaj¹ by cz³owiek
Bezpiecznie móg³ ¿yæ.
Opatrznoœæ nam sprzyja, wiêc raŸniej
Nieœæ pomoc, na któr¹ ktoœ czeka.
Stra¿acy potrafi¹ odwa¿nie
Przygarn¹æ do serca cz³owieka.
Umiemy ¿yæ jasno, z honorem i dumnie,
o¿ywiaæ marzenia i spe³niaæ swe sny.
Wiêc trzeba œwiat kochaæ i strzec go rozumnie
Rycerze Floriana to my!
Stra¿acy druhowie
I z miasta i wsi
Czuwaj¹ by cz³owiek
Bezpiecznie móg³ ¿yæ.
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ZBIÓRKA OCHOTNICZEJ STRA¯Y PO¯ARNEJ
Uroczysta zbiórka jest odmian¹ uroczystego apelu dla uczczenia tych samych œwi¹t
i jubileuszy dla, których organizowany jest uroczysty apel. Uroczyst¹ zbiórkê organizuje siê
przy ma³ym stanie osobowym OSP lub wtedy, gdy z³e warunki atmosferyczne
uniemo¿liwiaj¹ przeprowadzenie uroczystego apelu na zewn¹trz.
W czasie uroczystej zbiórki, OSP wystêpuje tylko z pocztem sztandarowym, gdy¿
podczas tej uroczystoœci nie podnosi siê flagi pañstwowej (zwi¹zkowej) na maszt.
Uroczyst¹ zbiórkê prowadzi siê w œwietlicy OSP, izbie tradycji lub gara¿u.
Ustawienie do uroczystej zbiórki OSP zarz¹dza siê z takim wyliczeniem czasowym, by daæ
mo¿liwoœæ dowódcy (naczelnikowi OSP) na:
skorygowanie i uformowanie pododdzia³u,
- wyznaczenie kolejnoœci sekcji w szyku,
- udzielenie niezbêdnego instrukta¿u,
- przeæwiczenie raportu i powitania,
- wprowadzenia sztandaru do szyku,
- uformowanie pododdzia³u i wymarsz do miejsca gdzie odbywaæ siê bêdzie
uroczystoœæ,
- uformowanie pododdzia³u na placu i przygotowanie do rozpoczêcia uroczystoœci w
OSP na 10 minut przed raportem.
Po przybyciu na miejsce uroczystej zbiórki prze³o¿onego np. prezesa zarz¹du
gminnego ZOSP RP, naczelnik OSP podaje komendy: „Pododdzia³ BACZNOŒÆ”, „
Pododdzia³ na prawo PATRZ” i sk³ada meldunek o nastêpuj¹cej treœci np. „ Druhu
prezesie, naczelnik (podaje swoje imiê i nazwisko) OSP w........... melduje gotowoœæ do
rozpoczêcia uroczystoœci œlubowania MDP” i odprowadza prze³o¿onego do ustalonego
miejsca wœród goœci honorowych. Nastêpnie naczelnik OSP podaje komendê do
wprowadzenia sztandaru OSP np.: „ Sztandar OSP WPROWADZIÆ”. Poczet
sztandarowy wprowadza sztandar i ustawia siê
w wyznaczonym wczeœniej
miejscu. Nastêpnie naczelnik OSP podaje komendê:
„Pododdzia³
BACZNOŒÆ”, „Pododdzia³ SPOCZNIJ”. Po tej komendzie rozpoczyna siê realizacja
programu uroczystej zbiórki. Na zakoñczenie uroczystoœci Naczelnik OSP podaje
komendê : „Pododdzia³ BACZNOŒÆ”, „Pododdzia³ na prawo PATRZ”, „Sztandar
OSP ODMASZEROWAÆ” po, której poczet sztandarowy udaje siê do miejsca
przechowywania sztandaru. Naczelnik OSP podaje komendê : „ Pododdzia³
BACZNOŒÆ”, „ Pododdzia³ SPOCZNIJ”. Has³em tym koñczy siê oficjalna czêœæ
uroczystej zbiórki OSP.
UGRUPOWANIE PODODDZIA£ÓW I POJAZDÓW
DO UROCZYSTEGO APELU
Zbiórka OSP do uroczystego apelu powinna byæ zarz¹dzona co najmniej na godzinê
przed planowanym czasem rozpoczêcia imprezy, na placu koncentracji, niezbyt odleg³ym
od miejsca oficjalnej uroczystoœci.
Na miejscu koncentracji nastêpuje uformowanie z jednostek OSP pododdzia³ów
plutonów, kompanii, wyznaczenie dowódców, ustalenie stanu iloœciowego pododdzia³ów
przeprowadzaj¹c „sekcjami (plutonami, kompaniami) raport”, przeæwiczenie powitania
np. „Czo³em druhu prezesie” i inny niezbêdny instrukta¿. Stamt¹d uformowane
pododdzia³y, w ustalonej kolejnoœci, udaj¹ siê na plac oficjalnej uroczystoœci z orkiestr¹ na
czele z takim obliczeniem, aby co najmniej 10 minut przed rozpoczêciem uroczystoœci by³y
na miejscu, gdzie ma siê odbyæ uroczysty apel.

Poczet
Poczet
flagowy sztandarowy

Pluton
honorowy

ORKIESTRA

Pluton utworzony
z jednostek
OSP Gminie

MMDP

¯MDP

P

P
P
DU

DU

DU

P

P
P

DU

DU

DU

P

Zaproszeni
goœcie

Trybuna

5 kroków

5 kroków

Poczty sztandarowe

Maszt

Rys. Nr 2

Ustawienie jednostki OSP do uroczystej zbiórki (apelu)

Zabytkowe sikawki Osobowy samochód
operacyjny
konne

Lekkie samochody
po¿arnicze

Œrednie samochody
po¿arnicze

Ciê¿kie samochody
po¿arnicze

Poczet
Poczet
flagowy sztandarowy

Pododdzia³y z³o¿one z jednostek
OSP Gminy, Gmin, Powiatu itp.

Pluton
honorowy

ORKIESTRA

Zaproszeni
goœcie

¯MDP

MMDP

Trybuna

5 kroków

5 kroków

Maszt

Rys. Nr 3

Przyk³adowe ugrupowanie pododdzia³ów i pojazdów do raportu

WPROWADZENIE FLAGI PAÑSTWOWEJ (ZWI¥ZKOWEJ) I SZTANDARU
Po uformowaniu i sprawdzeniu szyków pododdzia³ów dowódca uroczystoœci
podaje komendê: „Pododdzia³y BACZNOŒÆ”, „Pluton honorowy po flagê
i
sztandar MASZEROWAÆ” , „Pododdzia³y SPOCZNIJ”.
Dowódca plutonu podaje komendy: „Pluton na moj¹ komendê
„BACZNOŒÆ”,
„W czwórki, w prawo ZWROT”, „ Za mn¹ - MARSZ”.
Po przybyciu przed pomieszczenie, w którym przechowuje siê flagê pañstwow¹
( zwi¹zkow¹ ) i sztandar dowódca plutonu podaje komendy: „Pluton STÓJ”,
„W
dwuszereg, w lewo FRONT”, „Poczty po flagê i sztandar - MARSZ”.
Po
odejœciu pocztów „Pododdzia³y - SPOCZNIJ”.
Flagê i sztandar mo¿na wyprowadziæ równie¿ z samochodu bojowego Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej.
Flagê pañstwow¹ niesie flagowy pocztu przed sob¹, z³o¿on¹ w prostok¹t 40x30
cm. U³o¿ona na przedramionach obu r¹k w po³o¿eniu poziomym, z ramionami œciœle
przylegaj¹cymi do tu³owia powinna tworzyæ dwa jednakowe pola. Bia³e pole flagi, zawsze
nosi siê na prawej rêce. Natomiast flagê zwi¹zkow¹ przenosi siê tak samo jak flagê
pañstwow¹, tylko ¿e z³o¿ona ona jest w kwadrat o wymiarach 40 X40.
Sztandar w pozycji marszowej przenosi siê tak, aby drzewce spoczywa³o na
prawym przedramieniu, 10 cm poni¿ej dolnego p³ata sztandaru. Dolny koniec drzewca
przytrzymywany jest praw¹ rêk¹ na ca³¹ wyci¹gniêt¹ d³ugoœæ. K¹t pochylenia sztandaru
45º. Sztandarowy jest, jako jedyny w poczcie przepasany szarf¹ (bandolier¹)
o barwach narodowych ( bia³o-czerwon¹ ) lub organizacyjnych ( niebiesko -czerwononiebiesk¹ ), przechodz¹c¹ przez prawe ramiê po obu stronach cia³a do lewego boku.
Czerwona po³owa szarfy o barwach pañstwowych, noszona jest od strony wszycia
prawego rêkawa munduru. Szarfy mog¹ byæ spiête ozdobn¹ klamr¹ koloru srebrnego.
W chwili, gdy poczty uka¿¹ siê w wejœciu, dowódca plutonu podaje komendy:
„Bacznoœæ, na prawo PATRZ”. Orkiestra (trêbacz) gra sygna³ stra¿y po¿arnej. Poczty
zatrzymuj¹ siê. Nastêpnie poczty wstêpuj¹ do szyku plutonu honorowego. Dowódca
plutonu podaje komendy:
„Pluton BACZNOŒÆ”, „ W czwórki, w prawo ZWROT”. Dla wykonania tej komendy
dowódcy pocztów robi¹ lew¹ nog¹ krok w ty³, w lewo skos, z jednoczesnym zwrotem w
prawo. Flagowy i sztandarowy w miejscu wykonuj¹ zwrot w prawo. Asystuj¹cy wykonuj¹
lew¹ nog¹ krok w przód, w prawo skos, z jednoczesnym zwrotem w prawo. Dowódca
plutonu podaje komendê: „Za mn¹ MARSZ”. Pluton udaje siê na miejsce uroczystoœci. W
chwili gdy pluton zbli¿a siê do lewego skrzyd³a ustawionych
w szyku pododdzia³ów,
dowódca uroczystoœci podaje komendy: „Pododdzia³y BACZNOŒÆ”, „Pododdzia³y, na
lewo PATRZ”.
Pluton honorowy maszeruje krokiem zwyk³ym wzd³u¿ frontu pododdzia³ów,
dochodzi do uprzednio zajmowanego miejsca na prawym skrzydle. Orkiestra przerywa
grê. Dowódca plutonu wydaje komendy: „Pluton - STÓJ”, „W dwuszereg, w lewo
FRONT”, „Na prawo - PATRZ”.
Po wykonaniu tych komend przez Pluton honorowy dowódca uroczystoœci podaje
komendy: „Pododdzia³y - BACZNOŒÆ”, „Pododdzia³y - SPOCZNIJ”.
Uwaga!
W celu zachowania jednolitoœci symboliki Zwi¹zku nale¿y d¹¿yæ do stosowania szarf o barwach
niebiesko-czerwonej-niebieskiej w pocztach sztandarowych.

Wprowadzenie pocztów flagowego i sztandarowego
bez asysty honorowej.

Gdy poczty flagowy i sztandarowy zbli¿¹ siê do lewego skrzyd³a pododdzia³ów na
odleg³oœæ 20 30 kroków, dowódca uroczystoœci podaje komendy:
„Pododdzia³y BACZNOŒÆ”, „Pododdzia³y, na lewo - PATRZ”.
Orkiestra gra sygna³ stra¿y po¿arnych lub marsza po zajêciu miejsca w szyku przez
poczty, kapelmistrz (tamburmajor) przerywa grê, dowódca uroczystoœci podaje komendy:
„Pododdzia³y - BACZNOŒÆ”, „Pododdzia³y - SPOCZNIJ”.
Dowódca uroczystoœci i pododdzia³y oczekuj¹ na przybycie oficjalnych goœci i rozpoczêcie
uroczystoœci.
RAPORT MELDUNEK
Raport jest zasadniczym elementem rozpoczynaj¹cym, niemal ka¿d¹ stra¿ack¹
uroczystoœæ. Raport mo¿e byæ poprzedzony krótkim sygna³em alarmowym oraz informacj¹
spikera, kto komu z³o¿y meldunek.
Do przyjêcia raportu podchodzi siê w zasadzie od prawego skrzyd³a lub od strony
trybuny. Dowódca uroczystoœci powinien wiedzieæ, sk¹d ma spodziewaæ siê nadejœcia
osoby przyjmuj¹cej meldunek.
Z chwil¹ przybycia oficjalnych goœci dowódca uroczystoœci wychodzi przed
pododdzia³y na œrodek i podaje komendy: „Pododdzia³y - BACZNOŒÆ”, „Pododdzia³y,
na prawo - PATRZ”.
Wykonuje w ty³ zwrot i krokiem sprê¿ystym maszeruje w kierunku osoby
odbieraj¹cej raport np. prezesa Zarz¹du G³ównego ZOSP RP, prezesa zarz¹du
wojewódzkiego ZOSP RP lub przedstawiciela Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku OSP RP
stosownie do wczeœniejszych ustaleñ. Orkiestra gra marsza powitalnego (marsz
generalski). Po dojœciu dowódcy uroczystoœci na odleg³oœæ 3 kroków od osoby
odbieraj¹cej raport zatrzymuje siê, orkiestra przerywa grê, dowódca uroczystoœci salutuje
i sk³ada meldunek o treœci: „Druhu Prezesie Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych Rzeczypospolitej Polskiej, dowódca uroczystoœci (pe³niona funkcja,
nazwisko) melduje Ochotnicze Stra¿e Po¿arne Gminy ............
do uroczystego
apelu z okazji Dnia Stra¿aka”. Po przyjêciu meldunku prze³o¿ony wita siê z dowódc¹
uroczystoœci podaj¹c mu rêkê. Dowódca uroczystoœci salutuje
i wykonuje
lew¹ nog¹ krok w bok z równoczesnym zwrotem w prawo. Przepuszcza prze³o¿onego i
maszeruje po jego zewnêtrznej stronie (w stosunku do pododdzia³ów).
Orkiestra wznawia grê. Dowódca uroczystoœci asystuje osobie odbieraj¹cej honory
w przegl¹dzie pododdzia³ów, maszeruj¹c pó³ kroku w tyle id¹c po lewej jego stronie. Po
dojœciu do pododdzia³ów prze³o¿ony zatrzymuje siê przed sztandarem jednostki lub flag¹
pañstwow¹, salutuje a nastêpnie w miejscu wykonuje zwrot
w prawo i
dokonuje dalszego przegl¹du pododdzia³ów. Od momentu gdy prze³o¿ony dojdzie do
prawego skrzyd³a pododdzia³ów, dowódca uroczystoœci zatrzymuje siê
z jego
lewej strony, rozpoczynaj¹c równoczesne salutowanie oraz wykonuj¹c w miejscu zwrot w
prawo. Nastêpnie maszeruje pó³ kroku w tyle po prawej stronie prze³o¿onego. W
przypadku wystêpowania innych pododdzia³ów ze sztandarami (prze³o¿ony
i
dowódca uroczystoœci ) zachowuj¹ siê tak samo jak przy oddaniu honoru pierwszemu
sztandarowi. Nie przerywaj¹ jednak salutowania. Przy salutowaniu lewa rêka jest
usztywniona a œrodkowy jej palec przylewa do szwu nogawki. Sztandarowi salutuj¹
sztandarami od chwili zbli¿enia siê prze³o¿onego na odleg³oœæ 5 ciu kroków i do przejœcia
jednego kroku za sztandar. Po zakoñczeniu przegl¹du prze³o¿ony zatrzymuje siê razem z
dowódc¹ uroczystoœci, wykonuj¹ w lewo zwrot i przestaj¹ salutowaæ. Nastêpnie
najkrótsz¹ drog¹ udaj¹ siê przed œrodek pocztów sztandarowych, które zosta³y
zaproszone na uroczystoœæ, aby oddaæ im honory. Po tej czynnoœci udaj¹ siê
w
kierunku mikrofonu, na œrodek placu. Dowódca uroczystoœci idzie wtedy z lewej strony

prze³o¿onego. Zatrzymuj¹ siê przed mikrofonem (orkiestra przerywa granie marsza)
salutuj¹. Osoba odbieraj¹ca honory pozdrawia pododdzia³y „CZO£EM DRUHNY I
DRUHOWIE” lub „CZO£EM STRA¯ACY”. Pododdzia³y równo, g³oœno
i wyraŸnie
odpowiadaj¹ „CZO£EM DRUHU PREZESIE”, „CZO£EM DRUHU NACZELNIKU, itd.”.
* Uwaga! W warunkach, gdy sk³ady osobowe pododdzia³ów nie posiad³y
umiejêtnoœci zgranej i g³oœnej odpowiedzi na pozdrowienie „CZO£EM STRA¯ACY”,
dopuszcza siê zamiast odpowiedzi „CZO£EM DRUHU......”, odpowiedŸ „CZO£EM”.
Osoba odbieraj¹ca honory wydaje polecenie: „Dziêkujê, proszê prowadziæ dalej
zgodnie z programem”, po czym zaprasza zgromadzonych goœci do zajêcia miejsca na
trybunie (podeœcie itp.).
Dowódca uroczystoœci odpowiada „ROZKAZ”, salutuje, wykonuje w ty³ zwrot,
podchodzi do mikrofonu i podaje komendy:
„Pododdzia³y - BACZNOŒÆ”, „Pododdzia³y - SPOCZNIJ”. Wykonuje w ty³ zwrot, staje
przodem do trybuny i czeka na zapowiedŸ spikera o dalszej czêœci uroczystoœci.
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Rys. Nr 4 Przyk³adowe ugrupowanie pododdzia³ów i pojazdów do raportu

PODNIESIENIE FLAGI NA MASZT
Podniesienie flagi pañstwowej poprzedza informacja spikera na temat szacunku i
ochrony symboli, przypomina o powstaniu z miejsc i zdjêciu cywilnych nakryæ g³owy
dotyczy to mê¿czyzn. Osoby w mundurach (poza szykiem zwartym) salutuj¹ podczas
podniesienia flagi.
Dowódca uroczystoœci wykonuje w ty³ zwrot i wydaje komendy:
„Pododdzia³y - BACZNOŒÆ”, „Poczet flagowy do podniesienia flagi pañstwowej
(zwi¹zkowej) - MARSZ”.
Na tê komendê poczet flagowy wykonuje krokiem defiladowym marsz
w
kierunku masztu flagowego i zatrzymuje siê krok za nim frontem do pododdzia³ów. Aby
zatrzymanie by³o równoczesne, dowódca pocztu flagowego mo¿e podaæ cicho komendê:
„STÓJ”. Flagê pañstwow¹ ( zwi¹zkow¹ ) flagowy niesie na obu rêkach przed sob¹, w
po³o¿eniu poziomym z ramionami œciœle przylegaj¹cymi do tu³owia. Flaga pañstwowa
powinna byæ z³o¿ona w prostok¹t o bokach 40 X 30 cm.
Bia³e pole flagi pañstwowej spoczywa na prawej, a czerwone na lewej d³oni flagowego.
Flaga zwi¹zkowa powinna byæ z³o¿ona w kwadrat o bokach 40 X 40 cm i u³o¿ona tak aby
g³owa or³a znajdowa³a siê przy tu³owiu flagowego pocztu. Flagowy przymocowuje flagê do
linki masztu (na zaczep lub przez zawi¹zanie sznurówek), w czym mo¿e pomóc mu
asystent. Na pierwsze dŸwiêki hymnu Rzeczypospolitej Polskiej lub hymnu Zwi¹zku OSP
RP flagowy podnosi flagê na maszt.
(Uwaga! Podczas podnoszenia flagi pañstwowej
wykonywany jest hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Przy podnoszeniu flagi Zwi¹zku OSP RP
wykonywany jest hymn Zwi¹zku). Czas podnoszenia flagi powinien byæ zsynchronizowany z

czasem grania hymnu (wykonuje siê tylko jedn¹ zwrotkê). Z chwil¹ rozpoczêcia
podnoszenia flagi dowódca pocztu i asystuj¹cy salutuj¹. Po podniesieniu flagi, flagowy
wykonuje krok do ty³u i równie¿ salutuje.
Po podniesieniu flagi dowódca uroczystoœci wykonuje w ty³ zwrot i podaje komendy:
„Pododdzia³y - BACZNOŒÆ”, „Pododdzia³y - SPOCZNIJ”. Spiker informuje
o
przebiegu dalszej czêœci uroczystoœci.
W przypadku, gdy jako maszt flagowy wykorzystywana jest drabina mechaniczna,
poczet zatrzymuje siê w odleg³oœci jednego kroku przed drabin¹.
Po zakoñczeniu
mocowania flagi do drabiny mechanicznej, mechanik wysuwa drabinê. W tym czasie,
poczet flagowy równoczeœnie salutuje. Po wykonaniu czynnoœci przez poczet flagowy,
dowódca uroczystoœci podaje komendy: „Pododdzia³y - BACZNOŒÆ”, „Pododdzia³y,
SPOCZNIJ”. Poczet flagowy stoi za masztem do zakoñczenia uroczystoœci. Z chwil¹
opuszczenia miejsca uroczystoœci przez pododdzia³y, poczet flagowy opuszcza teren
zgodnie z wczeœniejszymi ustaleniami.
Dla oddania szacunku zmar³ym stra¿akom, podnosi siê flagê z kirem ¿a³obnym.
Podczas podnoszenia flagi orkiestra powinna graæ marsz ¿a³obny. Flagê z kirem ¿a³obnym
podnosi siê do szczytu masztu a nastêpnie opuszcza siê do po³owy.
Uwaga! Podniesienia flagi pañstwowej dokonuje siê na maszcie wed³ug wzoru przedstawionego
na Rys. 5, natomiast flagê zwi¹zkow¹ podnosi siê na maszcie, którego wzór przedstawia Rys. 9.
Uwzglêdniaj¹c uwarunkowania miejscowe, dopuszcza siê podnoszenie flagi pañstwowej lub
zwi¹zkowej na drabinie mechanicznej. Zawieszenia flagi dokonuje siê z poziomu terenu na pocz¹tku
pierwszego przês³a (zestaw przêse³ jest wysuniêty i pochylony pod k¹tem ujemnym pola pracy
drabiny).
Flagê mocuje siê do drzewca tymczasowo przymocowanego do bocznicy pierwszego przês³a
drabiny. Tak umocowan¹ flagê podnosi siê wysuwaj¹c przês³a drabiny na wysokoœæ 10 15 m pod
k¹tem 45o. Podczas podnoszenia w ten sposób flagi obowi¹zuj¹ zasady, takie jak podczas
podnoszenia flagi na maszt, z tym ¿e podczas wysuwania przêse³ ca³y poczet flagowy salutuje.
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POŒWIÊCENIE I WRÊCZENIE SZTANDARU
Sztandar Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej zgodnie z postanowieniami statutu
Zwi¹zku OSP RP nadaje zarz¹d wojewódzki Zwi¹zku OSP RP. Wrêczenia sztandaru
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej dokonuje prezes zarz¹du wojewódzkiego ZOSP RP, cz³onek
prezydium zarz¹du wojewódzkiego ZOSP RP lub przedstawiciel naczelnych w³adz
Zwi¹zku.
Poœwiêcenie i wrêczenie sztandaru odbywa siê podczas uroczystego apelu na
placu przed stra¿nic¹, boisku sportowym lub jednym z g³ównych placów wsi, osiedla,
miasta. Miejsce uroczystoœci powinno byæ odpowiednio udekorowane, posiadaæ
odpowiednie rozmiary umo¿liwiaj¹ce swobodne rozwiniêcie pododdzia³ów, ustawienie
masztu flagowego, trybuny lub podium, odpowiednio nag³oœnione.
Przed trybun¹, w odleg³oœci 5 m, ustawia siê dwa stoliki przykryte suknem lub
innym materia³em koloru zielonego, na jednym stoliku po³o¿ony jest rozwiniêty sztandar w
taki sposób aby jego drzewce by³o u³o¿one wzd³u¿ prawej krawêdzi sto³u (patrz¹c od
strony pododdzia³ów). Na drugim stoliku uk³ada siê naczynie z wod¹ œwiêcon¹, kropid³o,
kronikê jednostki, pióro, d³ugopis, pojemnik z gwoŸdziami, m³otek, skarbonkê,
odznaczenia, wyró¿nienia itp.
Po raporcie, podniesieniu flagi pañstwowej i wyst¹pieniu powitalnym fundatorzy lub
rodzice chrzestni, podchodz¹ do sto³u ze sztandarem, dowódca uroczystoœci wykonuje w
ty³ zwrot i podaje komendy: „Pododdzia³y - BACZNOŒÆ”, wykonuje w ty³ zwrot.
Przedstawiciel fundatora odczytuje akt fundacji jednostce stra¿y po¿arnej
sztandaru i zaprasza goœci wed³ug hierarchii do wbijania gwoŸdzi w drzewce sztandaru lub
sk³adania ich do specjalnie na ten cel przygotowanej kasetki ,wpisywania siê do kroniki
jednostki i z³o¿enia datków do skarbonki, któr¹ opiekuje siê skarbnik OSP.
Po wbiciu
trzech pierwszych gwoŸdzi dowódca uroczystoœci wykonuje w ty³ zwrot
i wydaje
komendê: „Pododdzia³y - SPOCZNIJ”. Po komendzie, wykonuje w ty³ zwrot.
GwoŸdzie w iloœci do 10 szt. osoby oficjalne wbijaj¹ osobiœcie w drzewce sztandaru
pozostali sk³adaj¹ do kasetki. Wszystkie osoby posiadaj¹ce gwoŸdzie wpisuj¹ siê do ksiêgi
pami¹tkowej (kroniki jednostki) pod wydrukowanym swoim nazwiskiem.
Po ceremonii wbijania gwoŸdzi rodzice chrzestni zwracaj¹ siê do kapelana
(kapelanów) o poœwiêcenia sztandaru. Kapelan podchodzi do stolika, na którym u³o¿ony
jest sztandar, staj¹c ty³em do trybuny. Wyznaczony do pos³ugi liturgicznej stra¿ak bierze ze
stolika, kropid³o i naczynie z wod¹ œwiêcon¹ i zajmuje miejsce po lewej stronie kapelana, w
odleg³oœci jednego kroku z ty³u. Kapelan wystêpuje z apelem do stra¿aków, podkreœlaj¹c
znaczenie sztandaru. Dowódca uroczystoœci wykonuje w ty³ zwrot i wydaje komendê:
„Pododdzia³y - BACZNOŒÆ”, po komendzie wykonuje w ty³ zwrot. Kapelan odmawia
okolicznoœciow¹ modlitwê i dokonuje pokropienia sztandaru, po czym przekazuje
kropid³o stra¿akowi i oddaje czeœæ sztandarowi przez przyklêkniêcie
i
uca³owanie p³ata sztandaru. Nastêpnie salutuje i zajmuje swoje poprzednie miejsce
w
gronie goœci honorowych. Dowódca uroczystoœci wykonuje w ty³ zwrot i wydaje komendê:
„Pododdzia³y - SPOCZNIJ”. Po wydaniu komendy wykonuje w ty³ zwrot.
W tym
czasie spe³niaj¹cy pos³ugê liturgiczn¹ stra¿ak odnosi kropid³o i naczynie z wod¹ œwiêcon¹
na stolik, a sam przechodzi na swoje wczeœniej zajmowane miejsce. Kapelan dokonuje
poœwiêcenia w mundurze galowym z rogatywk¹ oraz ze stu³¹ koloru czerwonego na
ramionach. W przypadku obecnoœci kapelana i duszpasterza innego wyznania, w
zale¿noœci od przewagi liczebnej stra¿aków innego wyznania, pierwszeñstwo
poœwiêcenia przys³uguje duszpasterzowi wiêkszoœci. Po nim poœwiêca sztandar
duszpasterz mniejszoœci, bez odmawiania dodatkowej modlitwy.
Po
poœwiêceniu sztandaru orkiestra mo¿e odegraæ „Rotê”.

Spiker prosi o odczytanie aktu nadania sztandaru. Akt nadania odczytuje cz³onek
zarz¹du wojewódzkiego ZOSP RP lub funkcyjny wskazany przez prezesa ZW ZOSP RP.
Dowódca uroczystoœci wykonuje w ty³ zwrot i wydaje komendy: „Pododdzia³y BACZNOŒÆ” a po odczytaniu aktu nadania wydaje komendê: „Pododdzia³y SPOCZNIJ”. Wykonuje w ty³ zwrot. Wrêczaj¹cy sztandar wyg³asza przemówienie (je¿eli
by³o przewidziane w aprobowanym przez niego programie uroczystoœci), nastêpnie wraz z
przedstawicielami w³adz, rodzicami chrzestnymi podchodzi do stolika ze sztandarem.
Dowódca uroczystoœci wykonuje w ty³ zwrot i wydaje komendy: „Pododdzia³y BACZNOŒÆ”, „Pododdzia³y, na prawo - PATRZ”, „Poczet sztandarowy do wrêczenia
sztandaru - WYST¥P”.
Po wydaniu tej komendy, wykonuje w ty³ zwrot. Poczet sztandarowy wystêpuje przed front
pododdzia³ów i zatrzymuje siê 3 kroki przed naczelnikiem (prezesem), który wczeœniej
zaj¹³ tam miejsce. Naczelnik (prezes) wykonuje w ty³ zwrot i podaje komendê: „ Za mn¹
MARSZ” i maszeruje razem z pocztem do sto³u ze sztandarem. Po dojœciu na 3 kroki od
sto³u ze sztandarem, naczelnik (prezes) zatrzymuje siê, co równie¿ czyni poczet
sztandarowy. Rodzice chrzestni, fundatorzy (Rada So³ecka, Wspólnota Leœna, Rada
Gminy, Miasta itp.) podnosz¹ sztandar ze stolika i przekazuj¹ osobie, która bêdzie wrêczaæ
sztandar w imieniu Zarz¹du Wojewódzkiego ZOSP RP. Wrêczaj¹cy podnosi sztandar do
pozycji pionowej, w tym momencie trêbacze graj¹ sygna³ „S³uchajcie wszyscy”. Naczelnik
(prezes) i poczet salutuj¹. Wrêczaj¹cy sztandar podchodzi do naczelnika (prezesa) i
zwracaj¹c siê do niego wyg³asza formu³ê:
„W imieniu Zarz¹du Wojewódzkiego
ZOSP RP wrêczam Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Równym, sztandar ufundowany przez
mieszkañców wsi jako symbol wielkiego uznania za dotychczasow¹ dzia³alnoœæ i
poœwiêcenie”. Nastêpnie pochyla sztandar tak, by jego dolny brzeg znajdowa³ siê oko³o 1
metra nad ziemi¹. Naczelnik (prezes) klêka na prawe kolano, praw¹ rêk¹ ujmuje p³at
sztandaru, podnosi go do ust i ca³uje. Nastêpnie opuszcza p³at sztandaru, wstaje,
przejmuje sztandar od wrêczaj¹cego mówi¹c: „KU CHWALE OJCZYZNY”. Wykonuje w ty³
zwrot, unosi do góry, prezentuje pododdzia³owi przechylaj¹c w prawo a potem w lewo,
poczym podchodzi do pocztu sztandarowego.
Poczet sztandarowy klêka na prawe kolano, naczelnik (prezes) pochyla sztandar
tak, aby czêœæ p³ata znajdowa³a siê na wysokoœci oko³o 1 metra nad ziemi¹. Sztandarowy
praw¹ rêk¹ ujmuje p³at sztandaru, podnosi do ust i ca³uje, po czym opuszcza go. Na sygna³
dowódcy pocztu, wszyscy wstaj¹. Naczelnik (prezes) wrêcza sztandar mówi¹c: „
Strze¿cie honoru tego sztandaru jak Ÿrenicy oka”. Sztandarowy odpowiada: „Przyrzekamy,
¿e honoru tego sztandaru nie splamimy”. Sztandarowy przejmuje sztandar i trzyma go w
po³o¿eniu „ Prezentuj”, czyli ustawia sztandar przy prawym ramieniu, d³oñ lewej rêki
znajduje siê na wysokoœci powy¿ej pasa. Rêka u³o¿ona jest pod kontem prostym i musi
przylegaæ do korpusu. Prawa rêka opuszczona jest na ca³ej d³ugoœci, z palcami
wyprostowanymi i u³o¿onymi na drzewcu sztandaru. Kciuk obejmuje doln¹ czêœæ drzewca.
W tym momencie trêbacze graj¹ sygna³ Stra¿y Po¿arnej. Wrêczaj¹cy sztandar jak i
stra¿acy uczestnicz¹cy w uroczystoœci poza szykiem salutuj¹.
Po odegraniu has³a przekazuj¹cy sztandar naczelnik (prezes) oraz osoby bior¹ce
udzia³ wczeœniej w przekazaniu sztandaru , wracaj¹ na trybunê. Chor¹¿owie pocztów
sztandarowych towarzysz¹cych uroczystoœci, przenosz¹ sztandary
w po³o¿enie
„ Do nogi ”. Dowódca uroczystoœci podaje komendy: „Poczet sztandarowy do prezentacji
sztandaru - MARSZ”. Sztandarowy pocztu przenosi sztandar w po³o¿enie na ramiê ,
poczet sztandarowy wykonuje zwrot w lewo przez zachodzenie i rozpoczyna marsz w
kierunku lewego skrzyd³a pododdzia³ów. Przechodzi przed frontem
w
odleg³oœci 5 kroków, salutuj¹c przez pochylenie sztandaru pod k¹tem 45º. Po dojœciu do
prawego skrzyd³a, zajmuje swoje miejsce w szyku. W miêdzyczasie dowódca
uroczystoœci wykonuje w ty³ zwrot i obserwuje prezentacjê sztandaru.

Po zajêciu miejsca w szyku przez poczet sztandarowy dowódca uroczystoœci
wydaje komendy:
„Pododdzia³y - BACZNOŒÆ”, „Pododdzia³y - SPOCZNIJ”, wykonuje w ty³ zwrot.
Nastêpuje dalsza czêœæ uroczystoœci (okolicznoœciowe przemówienia obowi¹zuje zasada
¿e na samym koñcu g³os mo¿e zabraæ naczelnik (prezes) wyró¿nionej jednostki.
POŒWIÊCENIE SZTANDARU W KOŒCIELE
LUB PODCZAS MSZY POLOWEJ
Je¿eli poœwiêcenia dokonuje siê podczas mszy œw. w koœciele lub podczas mszy
œw. polowej, to ma ono miejsce po homilii. Celebruj¹cy mszê œw. przechodzi od o³tarza do
ustawionego wczeœniej na wprost, sto³u ze sztandarem (sztandar do koœcio³a lub na mszê
polow¹ przynosz¹ lub przywo¿¹ samochodem wczeœniej fundatorzy i uk³adaj¹ na stole
tak, aby drzewce po³o¿one by³o przy prawej krawêdzi sto³u, prostopadle do o³tarza) i tu (o
ile nie uczyni³ tego w homilii) wystêpuje z apelem do stra¿aków, podkreœlaj¹c znaczenie
sztandaru. Dowódca uroczystoœci podaje komendê: „BACZNOŒÆ”. Kap³an odmawia
okolicznoœciow¹ modlitwê i dokonuje pokropienia sztandaru, po czym zajmuje swoje
poprzednie miejsce. Przy mszy œw. polowej mo¿e teraz nast¹piæ czynnoœæ przekazania
sztandaru oraz prezentacja. Wszystkie czynnoœci wykonuje siê tak samo jak w rozdziale
„Poœwiêcenie i wrêczenie sztandaru”. Wskazane jest jednak, aby czynnoœci
pozaliturgiczne odbywa³y siê poza Msz¹ Œw. a zw³aszcza przemówienia goœci.
Poœwiêcony sztandar z koœcio³a na plac uroczystoœci (do po³o¿enia na stoliku), gdzie ma
nast¹piæ oficjalne wrêczenie, mog¹ nieœæ fundatorzy (tworz¹ oni wtedy 3-osobowy poczet).
Nie id¹ wtedy z plutonem honorowym, tylko na pocz¹tku pododdzia³u przed innymi
pocztami. Sztandar na plac uroczystoœci mo¿e byæ przewieziony równie¿ samochodem
(nale¿y to omówiæ i przeæwiczyæ wczeœniej przed uroczystoœci¹).
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DEKORACJA OCHOTNICZEJ STRA¯Y PO¯ARNEJ ODZNACZENIEM
Akt dekoracji Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej orderem odznaczeniem pañstwowym,
korporacyjnym, po¿arniczym, resortowym lub regionalnym odbywa siê na
zorganizowanym w tym celu uroczystym apelu. Aktu dekoracji dokonuje osoba
upowa¿niona przez w³aœciwe w³adze. Cz³onkowie odznaczanej jednostki wystêpuj¹
w mundurach galowych ze sznurami i odznaczeniami.
Odznaka orderu lub odznaczenia umieszczona u do³u kokardy zwi¹zanej ze wstêgi
(wst¹¿ki) odpowiedniej do danej klasy orderu (odznaczenia) . Koñce kokardy ozdobione
frêdzlami koloru z³otego. D³ugoœæ koñców wstêgi (wst¹¿ki) jest 10 cm mniejsza od
szerokoœci p³atu sztandaru. Kokarda ma wszyt¹ haftkê (karabiñczyk) do przypiêcia w
specjalny uchwyt, na drzewcu sztandaru od strony p³ata, na której umieszczony jest znak
Zwi¹zku.
Pierwsze odznaczenie zawiesza siê na drzewcu, na wysokoœci górnej krawêdzi
p³ata sztandaru. Nastêpnie umieszcza siê wzd³u¿ drzewca z góry w dó³ , wed³ug wa¿noœci i
starszeñstwa, w odstêpach 5-10 cm. W taki sam sposób umieszcza siê na drzewcu
sztandaru wstêgê kiru, gdy sztandar uczestniczy w uroczystoœciach ¿a³obnych.
Odznaczenie przypina siê do poduszki wykonanej z bordowego aksamitu (pluszu) o
wymiarach 30 x 30 cm. Boki poduszki obszywa siê sznurkiem dekoracyjnym lub wstêg¹ z
frêdzlami koloru z³otego.
Poduszkê z odznaczeniem umieszcza siê na stoliku nakrytym zielonym suknem, na
którym umieszczona jest kronika jednostki z wypisanymi danymi personalnymi osób
oficjalnych, uczestnicz¹cych w uroczystoœci nadania odznaczenia.
Po raporcie, podniesieniu flagi na maszt i wyst¹pieniu powitalnym spiker
(prowadz¹cy uroczystoœæ) prosi uprawnion¹ osobê o odczytanie aktu nadania
odznaczenia.
Dowódca uroczystoœci podaje komendê: „Pododdzia³y - BACZNOŒÆ”. Po tej
komendzie rozlega siê has³o „S³uchajcie wszyscy”. Nastêpnie odczytuje siê akt nadania
odznaczenia, po którym dowódca uroczystoœci podaje komendy: „Pododdzia³y, na prawo
- PATRZ”, „Poczet sztandarowy do dekoracji (wymieniæ rodzaj odznaczenia) MARSZ”.
Poczet sztandarowy maszeruje i zatrzymuje siê w odleg³oœci 10 kroków przed
trybun¹. Osoba dekoruj¹ca schodzi z trybuny, prezes lub naczelnik OSP towarzysz¹ jej,
id¹c pó³ kroku z ty³u po lewej stronie. Z prawej strony niesiona jest przez jednego ze
stra¿aków poduszka z odznaczeniem. Dekoruj¹cy podchodzi i zatrzymuje siê trzy kroki
przed pocztem sztandarowym oddaje honory przez salutowanie, osoba cywilna przez
sk³on odkrytej g³owy. Sztandarowy salutuje sztandarem.
Osoba dekoruj¹ca bierze z poduszki odznaczenie ze
wstêg¹ (wst¹¿k¹),
podchodzi, wpina je w specjalny uchwyt na drzewcu sztandaru. Nastêpnie wraca na swoje
poprzednie miejsce, trzy kroki przed pocztem sztandarowym i oddaje honory sztandarowi.
W tym czasie odegrany zostaje sygna³ stra¿y po¿arnych. Sztandarowy salutuje
sztandarem od chwili oddania honorów przez osobê dekoruj¹c¹ (po jej podejœciu do
sztandaru) a¿ do zakoñczenia aktu dekoracji.
Po zakoñczeniu aktu dekoracji osoba dekoruj¹ca z asyst¹ wraca na podium
(trybunê), sztandarowy przenosi sztandar w po³o¿enie „prezentuj”. Dowódca uroczystoœci
podaje komendê: „Poczet sztandarowy do prezentacji odznaczenia
MARSZ”. Sztandarowy przenosi sztandar w po³o¿enie „na ramiê”. Poczet maszeruje
najkrótsz¹ drog¹ do lewego skrzyd³a ugrupowania pododdzia³ów, wykonuje zachodzenie
w lewo i maszeruje krokiem równym wzd³u¿ szyku w odleg³oœci 5 kroków w kierunku jego
prawego skrzyd³a, prezentuj¹c odznaczenie. Orkiestra gra marsza.
Po wst¹pieniu
pocztu sztandarowego do szyku (na uprzednio zajmowane miejsce) dowódca
uroczystoœci podaje komendy: „Pododdzia³y - BACZNOŒÆ”, „Pododdzia³y SPOCZNIJ”.

Spiker prosi przedstawiciela w³adz o zabranie g³osu i prowadzi dalej uroczystoœæ zgodnie z
harmonogramem.
WRÊCZANIE ODZNACZEÑ I WYRÓ¯NIEÑ
Dekoracja odznaczeniami, wrêczanie wyró¿nieñ odbywa siê w jednostkach
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych podczas uroczystego apelu z okazji Dnia Stra¿aka, œwi¹t
pañstwowych i obchodów jubileuszowych. Uczestników uroczystego apelu obowi¹zuje
mundur galowy ze sznurem galowym i odznaczeniami.
Po raporcie, podniesieniu flagi pañstwowej i przemówieniu powitalnym, odczytaniu
specjalnych rozkazów, odczytuje siê wyci¹gi z odpowiednich uchwa³ i innych dokumentów
prawnych o nadaniu odznaczeñ, wyró¿nieñ.
Ordery, krzy¿e zas³ugi i Z³oty Znak Zwi¹zku wrêczane s¹ wy³¹cznie w danej grupie
odznaczeñ wg ich wa¿noœci lub pojedynczo. Pozosta³e odznaczenia wg ich wa¿noœci, tzn.
z³ote, srebrne, br¹zowe. Po dekoracji odznaczeniami wrêczane s¹ listy pochwalne,
dyplomy i nagrody rzeczowe.
Spiker lub osoba prowadz¹ca narracjê odczytuje akt nadania odznaczenia,
wyró¿nienia. Dowódca uroczystoœci wydaje komendy: „Pododdzia³y - BACZNOŒÆ”
„Wyró¿nieni (podaæ rodzaj wyró¿nienia) przed front szyku MARSZ”.
Na tê komendê wyró¿nieni wystêpuj¹ z szyku pododdzia³ów i innych zajmowanych
miejsc, ustawiaj¹ siê w szeregu na 5 kroków przed dowódc¹ uroczystoœci frontem do
trybuny, w kolejnoœci wyczytanych odznaczeñ. Z szyku nie wystêpuj¹ tylko funkcyjni
pocztów flagowego i sztandarowego, którzy odznaczenia, wyró¿nienia lub akty
mianowania otrzymuj¹ na swoim miejscu w szyku. Sztandarowy po otrzymaniu
odznaczenia nie salutuje. Osoba dekoruj¹ca lub wrêczaj¹ca wyró¿nienia
w towarzystwie prezesa lub naczelnika i nios¹cego tackê z odznaczeniami, wyró¿nieniami
podchodzi do prawego skrzyd³a osób odznaczanych i wyró¿nianych. Asystuj¹cy podaje
kolejno odznaczenia. Przypinaj¹c odznaczenia, wrêczaj¹c wyró¿nienia, dekoruj¹cy mówi
w czyim imieniu, jakim odznaczeniem dekoruje, sk³ada gratulacje i wymienia uœcisk d³oni.
Odznaczony, mianowany odpowiada „KU CHWALE OJCZYZNY”. Gratulacje sk³adaj¹
równie¿ osoby towarzysz¹ce.
Po dekoracji i wrêczeniu wszystkich wyró¿nieñ jeden z wyró¿nionych sk³ada
podziêkowania. Dowódca uroczystoœci podaje komendê do wst¹pienia do szyku.
„Odznaczeni i mianowani do szyku MARSZ”. „Pododdzia³y SPOCZNIJ”.
Je¿eli uroczystoœæ odbywa siê w œwietlicy, meldunek osobie odbieraj¹cej raport
sk³ada najstarszy funkcj¹. Po przemówieniu i odczytaniu odpowiednich aktów ceremonia
wrêczania wyró¿nieñ przebiega identycznie jak podczas apelu. W ka¿dym przypadku w
uroczystoœci powinni braæ udzia³ prze³o¿eni wyró¿nionych, cz³onkowie rodzin i zaproszeni
goœcie.
DEFILADA
Ka¿da uroczystoœæ stra¿acka mo¿e byæ zakoñczona defilad¹, czyli przemarszem
pododdzia³ów. Przed rozpoczêciem defilady nale¿y wystawiæ w odstêpach 5 kroków na
wyznaczonej linii dziesiêciu stra¿aków kierunkowych (po 5 w lewo i w prawo od
trybuny
), frontem do trasy przemarszu. Aby defilada zosta³a przeprowadzona dowódca
uroczystoœci podaje rozkaz: „W pododdzia³ach
BACZNOŒÆ”, „Do defilady
w ugrupowanie marszowe, kierunek w prawo ( lewo )
MASZEROWAÆ”,
„ W pododdzia³ach SPOCZNIJ ”. Dowódcy pododdzia³ów ustawionych
w
dwuszeregu podaj¹ komendy do zmiany szyku oraz do marszu. W tym celu wystêpuj¹
równoczeœnie jeden krok w przód, z jednoczesnym zwrotem w lewo,
i podaj¹
komendy : „ Pododdzia³ „ BACZNOŒÆ ”, „ W czwórki , w prawo ZWROT”, „ Za mn¹

MARSZ ”. Po podaniu tych komend robi¹ zwrot w ty³ i wychodz¹ trzy kroki w prawo
skos na czo³o swojego pododdzia³u. Dowódcy pododdzia³ów ustawionych w liniê
kolumn wystêpuj¹ trzy kroki w lewo skos i nie zmieniaj¹c frontu, staj¹ przed swymi
pododdzia³ami, podaj¹c przez lewê ramiê do ty³u komendy do rozpoczêcia marszu : „
Pododdzia³ BACZNOŒÆ”, „ Za mn¹ MARSZ”. Po haœle „MARSZ” pierwszy
pododdzia³ rozpoczyna marsz. Z chwil¹ oddalenia siê poprzedzaj¹cego pododdzia³u na
odleg³oœæ co najmniej 10 kroków rozpoczyna marsz nastêpny pododdzia³. Jednoczeœnie
z rozpoczêciem marszu przez pododdzia³ który jest kompani¹ honorow¹, orkiestra
zaczyna graæ melodie marszowe i maszeruje za dowódca uroczystoœci a¿ do dojœcia
przed trybunê honorow¹. Nastêpnie, nie przerywaj¹c gry zatrzymuje siê w
wyznaczonym miejscu, frontem do trybuny. Dowódca defilady, zbli¿ywszy siê do trybuny
honorowej, melduje przyjmuj¹cemu rozpoczêcie defilady i do jej zakoñczenia pozostaje
z lewej strony trybuny (patrz¹c od strony pododdzia³ów ) na wysokoœci pocztu
flagowego.
Podczas defilady stra¿acy bêd¹cy na trybunie oddaj¹ honory. Defiladê rozpoczynaj¹
pododdzia³y piesze, po których przemarszu mo¿e nast¹piæ defilada np.: sikawek konnych,
zabytkowych samochodów po¿arniczych a nastêpnie nowoczesnego sprzêtu. Od
momentu rozpoczêcia defilady do chwili zakoñczenia przemarszu pododdzia³ów pieszych
orkiestra gra „Warszawiankê”, natomiast w czasie defilady pojazdów po¿arniczych inne
melodie marszowe. Po dojœciu na wysokoœæ pierwszego stra¿aka kierunkowego przed
trybun¹, ka¿dy dowódca pododdzia³u podaje komendê:
„ BACZNOŒÆ ”, a
na wysokoœci trzeciego: „ Na prawo PATRZ”. Gdy defiluj¹cy minie drugiego stra¿aka
kierunkowego za trybun¹ dowódca pododdzia³u podaje komendê: „BACZNOŒÆ”, a po
miniêciu pi¹tego kierunkowego „SPOCZNIJ”. Orkiestra defiluje za ostatni¹ kolumn¹,
graj¹c marsza, dowódca defilady melduje przyjmuj¹cemu defiladê o jej zakoñczeniu.
Wymienione wy¿ej sikawki konne, zabytkowe samochody po¿arnicze
i nowoczesny
sprzêt po¿arniczy uczestnicz¹
w defiladzie po przejœciu pododdzia³ów pieszych i
orkiestry. Ruszaj¹ one z miejsca zgrupowania po komendach: „ Silniki W RUCH ”, a
nastêpnie „ MARSZ ”. Pojazdy ruszaj¹ w kolejnoœci ustalonej przez dowódcê kolumny
samochodowej i s¹ zobowi¹zane do zachowania bezpiecznej odleg³oœci miêdzy
pojazdami. Przed trybun¹ salutuj¹ tylko dowódcy pojazdów.
OPUSZCZENIE I ODPROWADZANIE FLAGI
Flagê pañstwow¹ ( zwi¹zkow¹ ) opuszcza siê i zdejmuje w tym samym dniu
w
którym by³a ona podnoszona.
Po zakoñczeniu uroczystoœci mniejszej rangi np.: apel jednostki OSP, flaga
powinna byæ opuszczona i przeniesiona na miejsce sta³ego przechowywania
bezpoœrednio po uroczystoœci. Przy uroczystoœciach, które s¹ wa¿nym wydarzeniem
w ¿yciu jednostki, czynnoœæ t¹ mo¿na wykonaæ dopiero po opuszczeniu terenu przez
zaproszonych goœci i towarzysz¹ce pododdzia³y, nie póŸniej jednak ni¿ na koniec dnia. W
ka¿dym natomiast przypadku kiedy do podniesienia flagi u¿yto drabiny mechanicznej,
opuszczenie jej powinno nast¹piæ bezpoœrednio po zakoñczeniu uroczystoœci.
Opuszczenie i zdjêcie flagi powinno mieæ zawsze uroczysty charakter. Flagê
opuszcza siê i zdejmuje siê w nastêpuj¹cy sposób:
a/ przed masztem, frontem do niego, ustawiaj¹ siê: w odleg³oœci 5 kroków Naczelnik OSP i
krok w lewo trêbacz-sygnalista. Poczet flagowy ustawia siê krok za masztem, frontem do
niego,
b/ na komendê Naczelnika OSP : „BACZNOŒÆ”, „Poczet flagowy, flagê pañstwow¹
(zwi¹zkow¹) OPUŒÆ”, trêbacz zaczyna graæ has³o Wojska Polskiego, flagowy zaœ
opuszcza flagê. Naczelnik OSP i dowódca pocztu i asystuj¹cy salutuj¹. Czas opuszczenia
flagi powinien byæ synchronizowany z czasem grania has³a trêbacza.

c/ po odpiêciu i z³o¿eniu flagi ( flagowy sk³ada flagê przy pomocy asystuj¹cego ).
pañstwow¹ w prostok¹t o bokach 40 X 30 cm , zwi¹zkow¹ w kwadrat o bokach
40 X
40 cm,
d/ po z³o¿eniu flagi poczet na komendê Naczelnika OSP „Poczet flagowy, za mn¹
MARSZ”, maszeruje w odleg³oœci trzech kroków za Naczelnikiem do miejsca sta³ego
przechowywania flagi.
W czasie podnoszenia opuszczenia flagi wszyscy stra¿acy znajduj¹cy siê poza
szykiem zwracaj¹ siê frontem do niej, przyjmuj¹ postawê zasadnicz¹ i salutuj¹.
POŒWIÊCENIE I PRZEKAZANIE DO U¯YTKU REMIZY (STRA¯NICY)
Przed trybun¹ (podium) z lewej strony ustawia siê dwa stoliki przykryte zielonym
suknem. Na tym z prawej strony, patrz¹c z trybuny, ustawia siê pojemnik z wod¹ œwiêcon¹,
kropid³o, krzy¿, obraz lub figurê œw. Floriana. Na drugim stawia siê tacê
z
odznaczeniami, dyplomami itp., tackê z no¿yczkami, kronikê jednostki z wypisanymi
danymi personalnymi osób oficjalnych, których uhonorowano wpisem do kroniki.
Przed wejœciem do budynku rozwiesza siê na wspornikach szarfê o barwach
narodowych lub stra¿ackich, która zostanie przeciêta w czasie uroczystego otwarcia
stra¿nicy.
Za stolikami stoj¹: za pierwszym 2 cz³onków MDP obowi¹zkowo w mundurkach, za
drugim 3 cz³onkinie KDP w strojach ludowych lub mundurach organizacyjnych. Jednego
stra¿aka wyznacza siê do uruchomienia syreny na okres 15 sekund w czasie przecinania
wstêgi.
W uroczystym apelu uczestnicz¹ wszyscy cz³onkowie i cz³onkinie danej jednostki
³¹cznie z pocztem flagowym i sztandarowym, o ile jednostka posiada sztandar. Dobrze jest,
gdy teren pozwala na wystêpowanie gospodarzy w szyku rozwiniêtym.
Wydaje siê celowe, by znaleŸæ czas i mo¿liwoœci przeæwiczenia z ca³oœci¹
pododdzia³ów, a je¿eli jest to niemo¿liwe, to przynajmniej zaprosiæ dowódców
i
funkcyjnych na korekty i poprawki w scenariuszu.
Po zajêciu miejsc przez pododdzia³y i zaproszonych goœci spiker komentuje, kto
przyjmuje raport i kto go bêdzie sk³adaæ. Dowódca uroczystoœci wydaje komendy:
„Pododdzia³y BACZNOŒÆ”, „Na prawo - PATRZ”, podchodzi do osoby odbieraj¹cej
raport i melduje: „PANIE PREZESIE ZARZ¥DU WOJEWÓDZKIEGO ZWI¥ZKU
OCHOTNICZYCH STRA¯Y PO¯ARNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ DOWÓDCA
UROCZYSTOŒCI (podaje imiê i nazwisko) MELDUJE PODODDZIA£Y NA
UROCZYSTYM APELU Z OKAZJI POŒWIÊCENIA I PRZEKAZANIA DO UZYTKU
STRA¯NICY OCHOTNICZEJ STRA¯Y PO¯ARNEJ W ..................”.
Nastêpuje przegl¹d pododdzia³ów oraz przywitanie siê z pododdzia³ami.
P
o
przywitaniu siê, zaproszeni goœcie wchodz¹ na trybunê. Po wejœciu na trybunê wci¹ga siê
flagê pañstwow¹ ( zwi¹zkow¹ ) na maszt. Dowódca uroczystoœci podaje komendy:
„Pododdzia³y BACZNOŒÆ” , „Pododdzia³y SPOCZNIJ”. Nastêpnie spiker prosi
o
zabranie g³osu gospodarza uroczystoœci, Który wita wszystkich przyby³ych na uroczystoœæ i
wyg³asza referat na temat historii budowy stra¿nicy.
Przewodnicz¹cy Spo³ecznego Komitetu przekazuje Prezesowi lub Naczelnikowi
symboliczny klucz do nowej remizy
Spiker lub osoba przez niego wskazana odczytuje akty nadania odznaczeñ i wyró¿nieñ.
Dobrze jest, gdy cz³onkowie MDP, KDP, HDP wrêcz¹ wyró¿nionym o osobom oficjalnym
kwiaty.
Spiker prosi o zabranie g³osu osoby oficjalne i zaproszonych goœci. Nastêpnie
Prezes lub Naczelnik OSP sk³ada podziêkowanie za pomoc w budowie stra¿nicy oraz za
przyznane odznaczenia i wyró¿nienia. W koñcowej czêœci wyst¹pienia prosi ksiêdza
kapelana o poœwiêcenie stra¿nicy i precjozów umieszczonych na stole. Dowódca
uroczystoœci podaje komendy: „Pododdzia³y BACZNOŒÆ ”, „Pododdzia³y na prawo
PATRZ”.
Kapelan dokonuje poœwiêcenia stra¿nicy z zewn¹trz a nastêpnie podchodzi do sto³u
i dokonuje poœwiêcenia krzy¿a i figury lub obrazu œw. Floriana. Kapelanowi asystuje
stra¿ak nios¹cy kropid³o i naczynie z wod¹ œwiêcon¹.

Po poœwiêceniu krzy¿a kapelan przekazuje kropid³o stra¿akowi, bierze ze sto³u
krzy¿ i przekazuje go Naczelnikowi lub Prezesowi OSP. Przyjmuj¹cy klêka na prawe
kolano, ca³uje krzy¿ i przyjmuje go od kapelana, nastêpnie wstaje. Prezes (naczelnik)
zaprasza osoby oficjalne do przeciêcia wstêgi i uroczystego otwarcia stra¿nicy.
Kolejnoœæ w orszaku:
stra¿ak z krzy¿em, za nim dziewczêta z tac¹, na której znajduj¹ siê no¿yce
- osoba honorowa, Prezes (Naczelnik), kapelan, Przewodnicz¹cy Spo³ecznego
Komitetu Budowy i jeden lub dwóch wyró¿niaj¹cych siê stra¿aków przy budowie.
Osoby te wspólnie dokonuj¹ przeciêcia wstêgi. Przy tej czynnoœci, w³¹cza siê
syrenê. Dowódca uroczystoœci podaje komendê: „Pododdzia³y BACZNOŒÆ”, „
Pododdzia³y SPOCZNIJ”.
Po przeciêciu wstêgi kapelan wraz z wymienionymi wy¿ej osobami, wchodzi do
wewn¹trz pomieszczenia i dokonuje poœwiêcenia pomieszczeñ. Nastêpnie kapelan
dokonuje poœwiêcenia gara¿y i znajduj¹cego siê w nich sprzêtu po¿arniczego.
Dowódca uroczystoœci podaje komendê do wprowadzenia sztandaru do wewn¹trz
remizy. W dalszej kolejnoœci nastêpuje wpis do ksiêgi pami¹tkowej oraz zwiedzanie
stra¿nicy.
Koñczy siê czêœæ oficjalna uroczystoœci.
ŒLUBOWANIE M£ODZIE¯OWEJ DRU¯YNY PO¯ARNICZEJ BEZ SZTANDARU
Œlubowanie MDP jest podnios³ym aktem wychowawczym, œwiadcz¹cym
o patriotycznej postawie m³odzie¿y. Przygotowanie tej ceremonii powinno byæ szczególnie
staranne. Œlubowanie MDP mo¿e byæ czêœci¹ sk³adow¹ prawie ka¿dej innej uroczystoœci
stra¿ackiej. Po czêœci wstêpnej uroczystoœci i zapowiedzi spikera o œlubowaniu, dowódca
uroczystoœci wydaje rozkaz: „Dru¿yny M³odzie¿owe OSP do œlubowania WYST¥P”.
Wówczas dowódcy dru¿yn przyjmuj¹c postawê zasadnicz¹ wystêpuj¹ praw¹ nog¹
krok w przód z równoczesnym zwrotem w lewo, doci¹gaj¹c nogê do prawej i stoj¹c w
postawie zasadniczej, podaj¹ komendy: „BACZNOŒÆ w prawo ZWROT”, kierunek za
mn¹”, po zakoñczeniu w prawo zwrot i zwróceniu g³owy w lewo koñcz¹ komendê has³em
„MARSZ”.
Dowódcy dru¿yn prowadz¹ dru¿yny w ustalone wczeœniej miejsce przed trybun¹.
Zbli¿aj¹c siê do ustalonego miejsca dowódcy dru¿yn zwracaj¹ g³owê w lewo, podaj¹
komendy: „Dru¿yna - STÓJ”. Po zatrzymaniu dowódcy wykonuj¹ w ty³ zwrot, przyj¹wszy
postawê zasadnicz¹ podaj¹ komendy: „W lewo ZWROT”, „SPOCZNIJ”.
Nastêpnie dowódcy maszeruj¹ trzy kroki i wykonuj¹c w prawo zwrot zajmuj¹
miejsca na czele dru¿yny. Na „SPOCZNIJ” do³¹czaj¹ do prawego, równaj¹ i kryj¹. Na
komendê dowódcy ca³oœæ „BACZNOŒÆ! do œlubowania” cz³onkowie dru¿yn praw¹
rêk¹ zdejmuj¹ czapki d¿okejki MDP , które k³ad¹ na zgiêtym przedramieniu lewej rêki,
trzymaj¹c palcami za daszek czapki od do³u. Czapka jest u³o¿ona orze³kiem do przodu,
denkiem do góry. Na has³o komendy cz³onkowie dru¿yn unosz¹ praw¹ rêkê tak, aby
przedramiê by³o skierowane pionowo do góry, d³oñ zwrócona w przód a koñce palców jak
do salutowania na wysokoœci oczu. Stra¿acy wystêpuj¹cy w he³mach nie zdejmuj¹ ich.
Spiker prosi : „O odczytanie roty œlubowania proszê ...”. Dru¿yny powtarzaj¹ chórem
s³owa œlubowania zawarte tylko w pierwszym zdaniu roty, natomiast po odczytaniu
nastêpnych zdañ powtarzaj¹ „Œlubujemy'. Po œlubowaniu dowódca uroczystoœci wydaje
komendê: „Po ŒLUBOWANIU” œlubuj¹cy wykonuj¹
w odwrotnej
kolejnoœci te same czynnoœci jak po komendzie „Do ŒLUBOWANIA”. „SPOCZNIJ” a
nastêpnie „Dru¿yny M³odzie¿owe do szyku - WST¥PIÆ”.
Dowódcy dru¿yn wystêpuj¹ praw¹ nog¹ krok w przód z jednoczesnym zwrotem w
lewo i po doci¹gniêciu lewej nogi podaj¹ komendy: „BACZNOŒÆ w prawo ZWROT”,

„Kierunek za mn¹ ”, dowódca po wykonaniu w ty³ zwrot , trzech kroków
w prawo w
skos i zatrzymaniu siê w postawie zasadniczej zwraca g³owê w lewo
i koñczy
komendê has³em „MARSZ”. Dru¿yny maszeruj¹ na swoje miejsce w szyku. Zbli¿aj¹c siê
do swego miejsca w szyku dowódcy zwracaj¹ g³owê w lewo, podaj¹ komendê: „Dru¿yna
STÓJ”. Dowódcy wykonuj¹ w ty³ zwrot i podaj¹ komendy:
„W lewo ZWROT”,
„SPOCZNIJ”. Dru¿yny do³¹czaj¹ do prawego, równaj¹ i kryj¹. Dowódcy wykonuj¹ w prawo
zwrot i przyjmuj¹ postawê swobodn¹.
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ŒLUBOWANIE MDP NA SZTANDAR
ORKIESTRA

Œlubowanie MDP na sztandar, podobnie jak œlubowanie bez sztandaru, mo¿e byæ
czêœci¹ sk³adow¹ innej uroczystoœci stra¿ackiej.
Dowódca uroczystoœci wydaje komendê: „Pododdzia³y
BACZNOŒÆ”,
Pododdzia³y na prawo - PATRZ”, „Poczet sztandarowy do œlubowania - WYST¥P”.
Prawoskrzyd³owy pocztu zwracaj¹c g³owê w lewo podaje „cich¹” komendê „Poczet MARSZ”.
Poczet maszeruje na wyznaczone miejsce. Gdy poczet zbli¿a siê do oznaczonego
miejsca przed trybun¹, prawoskrzyd³owy pocztu podaje „cich¹” komendê „POCZET”
sztandarowy pionuje sztandar i poczet zachodzi w ty³ na lewo
i na oznaczonej linii
zatrzymania, koñczy komendê has³em „STÓJ”.
Dowódca uroczystoœci: „Pododdzia³y
BACZNOŒÆ”, „Pododdzia³y
SPOCZNIJ”. Nastêpnie na rozkaz dowódcy uroczystoœci: „Dru¿yny m³odzie¿owe do
œlubowania
WYST¥P”, dowódcy wyprowadzaj¹ dru¿yny na ustalone miejsce
6 kroków przed sztandarem analogicznie jak w poprzednim rozdziale (œlubowanie bez
sztandaru). Dowódca drugiej dru¿yny powinien staæ na wprost sztandarowego.
Dowódca uroczystoœci „Wyznaczone roty, do œlubowania - WYST¥P”. Do
œlubowania wystêpuj¹ dwie roty
lewoskrzyd³owa dru¿yny pierwszej oraz
prawoskrzyd³owa dru¿yny drugiej. Dowódca rot zwraca g³owê w lewo i podaje komendê:
„Roty - MARSZ”. Zbli¿aj¹c siê do sztandaru wydaje komendê: „Roty STÓJ” tak, aby
œlubuj¹cy zatrzymali siê na wysokoœci sztandaru.
Nastêpnie dowódca rot wydaje komendê: „ZWROT”. Obie roty wykonuj¹ zwrot do
œrodka, twarzami do siebie i przyjmuj¹ postawê „na spocznij”. W tym czasie dowódca
drugiej dru¿yny wykonuje krok w lewo dla wype³nienia luki po wyst¹pieniu roty do
œlubowania.
Dowódca uroczystoœci: „BACZNOŒÆ DO ŒLUBOWANIA”. Sztandarowy pochyla
sztandar, skrzyd³owi pocztu salutuj¹. Obie roty k³ad¹ prawe d³onie, z³o¿one jak do
salutowania, na sztandarze (ramiona wyprostowane) a cz³onkowie obu dru¿yn unosz¹
prawe d³onie do góry na wysokoœæ ucha z³o¿one jak do salutowania.
Œlubowanie odbywa siê w sposób podany w poprzednim rozdziale. Po œlubowaniu
dowódca uroczystoœci: „PO ŒLUBOWANIU” (œlubuj¹cy opuszczaj¹ prawe rêce,
sztandarowy podnosi sztandar, cz³onkowie pocztu przestaj¹ salutowaæ),wszyscy
przyjmuj¹ postawê „na spocznij”. Na rozkaz dowódcy uroczystoœci: „Roty do szeregu
WST¥P”. Dowódca rot wydaje komendê: „Roty ZWROT”,
„W kierunku dru¿yn
MARSZ”. W tym czasie dowódca drugiej dru¿yny wykonuje krok w prawo robi¹c miejsce
dla roty wracaj¹cej od sztandaru. Dochodz¹c do dru¿yn dowódca rot wydaje komendê:
„Roty STÓJ”, „W ty³ - ZWROT”, „SPOCZNIJ”. Dowódca uroczystoœci: „Dru¿yny
m³odzie¿owe, do szyku - WST¥P”.
Dowódcy dru¿yn odprowadzaj¹ dru¿yny do szyku, analogicznie jak w poprzednim
rozdziale. Dowódca uroczystoœci wydaje komendy: „Pododdzia³y
BACZNOŒÆ”, „Pododdzia³y, na lewo - PATRZ”, „Poczet sztandarowy, do szyku WST¥P”.
Prawoskrzyd³owy wydaje analogiczn¹ komendê jak przy wystêpowaniu do
œlubowania. Po powrocie pocztu dowódca uroczystoœci wydaje komendy: „Pododdzia³y BACZNOŒÆ”, „Pododdzia³y SPOCZNIJ”.
Podobnie jak z MDP nale¿y równie¿ przeprowadzaæ œlubowanie dla nowych
cz³onków OSP, którzy wstêpuj¹c do OSP ukoñczyli 18 lat i nie sk³adali przyrzeczenia.
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PASOWANIE CZ£ONKÓW M£ODZIE¯OWYCH DRU¯YN PO¯ARNICZYCH
Ceremonia pasowania oparta jest na wzorach œredniowieczno-rycerskich, kiedy to
ka¿dy m³odzieniec, który posiad³ umiejêtnoœci kunsztu rycerskiego dostêpowa³ zaszczytu
pasowania na rycerza.
Dowódca uroczystoœci : „Dru¿yny M³odzie¿owe do pasowania WYST¥P”.
Dowódcy dru¿yn wyprowadzaj¹ dru¿yny w wyznaczone miejsce (trzy kroki przed
wy³o¿onym chodnikiem, w analogiczny sposób jak do œlubowania). Dowódca ca³oœci
podaje komendê: „Pierwszy szereg” (cz³onkowie MDP w pierwszym szeregu przyjmuj¹
postawê zasadnicz¹). „Do pasowania - WYST¥P”. Pierwszy szereg wystêpuje trzy kroki
w przód, klêkaj¹c na prawe kolano (na roz³o¿onym chodniku lub dywanie) lewa noga
zgiêta pod k¹tem prostym, lewa d³oñ wyprostowana spoczywa na lewym kolanie, prawe
ramiê opuszczone pionowo w dó³.
W tym czasie drugi szereg zajmuje jego miejsce wykonuj¹c dwa krótkie kroki
w
przód. Spiker prosi o dokonanie aktu pasowania. Osoba dokonuj¹ca pasowania uj¹wszy
w praw¹ d³oñ ozdobny toporek staje w postawie zasadniczej przed klêcz¹cymi w
odleg³oœci 3-5 kroków. Po zasalutowaniu toporkiem podchodzi z opuszczonym w dó³
toporkiem do prawoskrzyd³owego, zatrzymuje siê przed nim
w postawie zasadniczej
dotyka klêcz¹cego toporkiem w lewe ramiê i wypowiada s³owa: „Pasujê Druha (Druhnê) na
stra¿aka cz³onka M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿arniczej”. Pasowany wstaje
i
przyjmuj¹c postawê zasadnicz¹ salutuje. Pasuj¹cy przek³adaj¹c toporek do lewej rêki
podaje mu praw¹ d³oñ. Pasowany mówi: „Ku Chwale Ojczyzny”. Po zasalutowaniu stoi w
postawie zasadniczej, dopóki pasuj¹cy nie podejdzie do trzeciego pasowanego. Pasuj¹cy
przesuwaj¹c siê krok w prawo przek³ada toporek do prawej d³oni i dokonuje pasowania

kolejnej osoby. Po pasowaniu pierwszego szeregu dowódca uroczystoœci wydaje
komendê: „Pierwszy szereg w lewo ZWROT”, „Naprzód - MARSZ”, „STÓJ”, ”W
prawo ZWROT”, ” Drugi szereg do pasowania - WYST¥P” nastêpuje pasowanie
drugiego szeregu.
W czasie pasowania drugiego szeregu, pierwszy szereg otrzymuje „akty
pasowania”, które wrêcza ... Z chwil¹, gdy wrêczaj¹cy podchodzi do prawoskrzyd³owego,
ten salutuje. Po wrêczeniu „aktu pasowania” wrêczaj¹cy podaje praw¹ d³oñ i mówi:
„Gratulujê”. Pasowany odpowiada: „Ku Chwale Ojczyzny”
i salutuje równoczeœnie z
kolejnym cz³onkiem dru¿yny.
Po wrêczeniu „aktów pasowania” pierwszemu szeregowi, wrêczaj¹cy podchodzi do
drugiego szeregu i powtarza te same czynnoœci. Po zakoñczeniu dowódca uroczystoœci :
„Drugi szereg w lewo ZWROT”, „ Kierunek na - WPROST”. Drugi szereg zachodzi za
pierwszy na swoje miejsce „STÓJ”, „ W prawo - ZWROT”.
Z kolei dowódca
uroczystoœci wydaje komendê: „Pasowane dru¿yny do szyku WST¥P”. Dowódcy
dru¿yn odprowadzaj¹ dru¿yny do szyku jak po œlubowaniu.

ŒLUB STRA¯AKA
Jednym z wa¿niejszych momentów w ¿yciu ka¿dego cz³owieka jest zawarcie
zwi¹zku ma³¿eñskiego. Dlatego te¿ œlub stra¿aka powinien mieæ uroczyst¹ stra¿ack¹
oprawê, organizowan¹ za zgod¹ zainteresowanej pary m³odej. Druhny i druhowie mog¹
zorganizowaæ z tej okazji asystê honorow¹. Mo¿e ni¹ byæ szpaler reprezentacyjny z³o¿ony
z cz³onków OSP, MDP i KDP. Asystê honorow¹ wystawia siê przed wejœciem do koœcio³a,
innym miejscem kultu religijnego oraz przed urzêdem stanu cywilnego. Asysta w
mundurach galowych towarzyszy zawieraj¹cym zwi¹zek przez ca³y czas trwania
uroczystoœci.
Je¿eli uroczystoœæ odbywa siê z opraw¹ religijn¹, wówczas nale¿y przej¹æ wszystkie
funkcje asysty przy liturgii (czytania, œpiewy itp.).
Mi³ym akcentem jest oddanie honorów m³odej parze po wyjœciu z koœcio³a lub urzêdu stanu
cywilnego. Wówczas ustawia siê szpaler reprezentacyjny w dwóch szeregach,
zwróconych frontem do siebie po obu stronach wejœcia. Wskazane jest tak¿e oddanie
honorów przez salutowanie wykonanie daszka toporków, pod którym miêdzy szeregami
szpaleru przechodzi para m³odych do pojazdu. Dobrym obyczajem powinno byæ tak¿e
z³o¿enie kwiatów przez m³od¹ parê w miejscu pamiêci narodowej, szczególnie czczonym
przez spo³eczeñstwo danej miejscowoœci. Szczególnie uroczyœcie powinno siê przyj¹æ
m³odych ma³¿onków na terenie stra¿nicy. Po ich wejœciu na salê przez szpaler
reprezentacyjny w towarzystwie asysty honorowej, z³o¿onej
z druhen i druhów.
Gospodarzem powitania powinien byæ prezes lub naczelnik
i w imieniu OSP
wrêczyæ okolicznoœciowe upominki.
Nale¿y równie¿ wplataæ i kultywowaæ weselne zwyczaje i tradycje regionalne. Podobne
imprezy mo¿na zorganizowaæ i w inne œwiêta prywatne:
- chrzest lub uroczyste nadanie imion dzieciom
- urodziny, imieniny
- jubileusze zaœlubin i pracy

POGRZEB ZE STRA¯ACK¥ Z ASYST¥ HONOROW¥
Stra¿ackie uroczystoœci pogrzebowe maj¹ olbrzymi¹ si³ê oddzia³ywania na spo³eczeñstwo
i zapewniaj¹ presti¿ spo³ecznej s³u¿by. Nale¿y wiêc d¹¿yæ do tego, aby te smutne, ¿a³obne
wydarzenia stra¿ackie pozostawa³y w ludzkiej pamiêci niezapomniane wspomnienia.

Na wiadomoœæ o zgonie stra¿aka, dzia³acza ZOSP RP i wszystkich tych, którzy
pomagali stra¿akom nale¿y reagowaæ niezw³ocznie i samorzutnie. Nale¿y tym ludziom
zapewniæ godn¹ ostatni¹ pos³ugê wystawiaj¹c stra¿ack¹ asystê honorow¹. Asystê tê
stanowi pluton lub kompania ze sztandarem, orkiestra, stra¿acy wyznaczeni do pe³nienia
s³u¿by na posterunku honorowym przy trumnie oraz stra¿acy do niesienia orderów i
odznaczeñ, wi¹zanek kwiatów i krzy¿a z klepsydr¹ zmar³ego. Sk³ad stra¿ackiej asysty
honorowej powinien ustalaæ prezes (naczelnik) OSP oraz prezesi oddzia³ów ZOSP RP.
W przypadku, gdy na cmentarzu nie ma kaplicy, domu pogrzebowego, trumnê ze
zw³okami przewozi siê samochodem do bramy cmentarnej. Kondukt pogrzebowy ustawia
siê wówczas za bram¹ cmentarn¹ w taki sposób, jak przed koœcio³em, domem
pogrzebowym, stra¿nic¹.
Trumnê umieszcza siê na katafalku w koœciele, kaplicy lub innym specjalnie do tego
celu przygotowanym pomieszczeniu. Na wieku trumny, na wysokoœci piersi zmar³ego
umieszcza siê czapkê rogatywkê lub ozdobny he³m zwrócone daszkiem
w stronê
nóg. Przed trumn¹ uk³ada siê poduszki z odznakami orderów, odznaczeñ, wieñce,
wi¹zanki kwiatów.
W zale¿noœci od warunków lokalowych ustawia siê krzes³a dla najbli¿szej rodziny
zmar³ego. Czêœci¹ uroczystoœci pogrzebowej podczas wstawiania trumny w domu
pogrzebowym mo¿e byæ wykonywanie utworów ¿a³obnych odtwarzanych z taœm przez
urz¹dzenia nag³aœniaj¹ce.
Piêæ minut przed ceremoni¹ pogrzebowa wystawia siê przy trumnie czterech
wartowników na posterunku honorowym, ze sk³adu stra¿ackiej asysty honorowej. Dwóch
staje u wezg³owia, dwóch na wysokoœci stóp, w odleg³oœci kroku od trumny.
Stoj¹ oni w domu pogrzebowym frontem do zebranych a w koœciele frontem do
trumny.
S³u¿bê na posterunku honorowym mog¹ pe³niæ równie¿ stra¿acy spoza posterunku,
przedstawiciele w³adz pañstwowych, samorz¹dowych, organizacji i stowarzyszeñ stoj¹c
bez nakrycia g³owy krok w lewo i prawo od wartowników, zmieniaj¹c siê co 5-10 minut a
koñcz¹c na 5 minut przed wyprowadzeniem trumny.
Piêtnaœcie minut przed ceremoni¹ pogrzebu stra¿acka asysta honorowa ustawia
siê w szyku rozwiniêtym frontem do wyjœcia z kaplicy (domu pogrzebowego). Orkiestra
staje na prawym skrzydle.
Piêæ minut przed wyprowadzeniem trumny dokonuje siê zmiany wartowników na
posterunkach honorowych. Czynnoœæ tê wykonuje siê w nastêpuj¹cy sposób: wyznaczony
stra¿ak na dowódcê posterunku honorowego wchodzi z czterema wartownikami do domu
pogrzebowego, staje przed trumn¹ i oddaje honory przez salutowanie. Wprowadzeni
wartownicy podchodz¹ do wyznaczonych miejsc i ustawiaj¹ siê na miejscu
dotychczasowych wartowników, którzy odstêpuj¹ od trumny w bok
o jeden krok,
odpowiednio w lewo i w prawo, a nastêpnie razem opuszczaj¹ za dowódc¹ dom
pogrzebowy. Nastêpnie wyznaczony stra¿ak wprowadza stra¿aków
w celu zebrania
poduszek z odznaczeniami orderów i odznaczeñ oraz wieñców, po czym wyprowadza ich i
ustawia w innym miejscu umo¿liwiaj¹cym w³¹czenie siê do konduktu.
Kondukt pogrzebowy ustawia siê w nastêpuj¹cej kolejnoœci:
1.
symbol religijny, np. krzy¿ (w przypadku pogrzebu wyznaniowego)
2. orkiestra
3. kompania honorowa z pocztem sztandarowym
4. poczty sztandarowe stra¿ackie i innych organizacji
5. stra¿acy nios¹cy wieñce i delegacje z wieñcami
6. stra¿acy nios¹cy poduszki z odznaczeniami orderów i odznaczeñ
7. kapelan stra¿acki, inny duchowny lub mistrz ceremonii
8. trumna z asyst¹ z³o¿on¹ z czterech wartowników

9. najbli¿sza rodzina
10. delegacje oraz inne osoby uczestnicz¹ce w uroczystoœci pogrzebowej.
W pogrzebach bezwyznaniowych sk³ad asysty oraz ceremonia³ jest taki sam. Nie
wystêpuj¹ elementy kultu religijnego a osobê duchown¹ zastêpuje mistrz ceremonii. Gdy
trumna ukarze siê w wyjœciu dowódca stra¿ackiej asysty honorowej podaje komendê:
„Pododdzia³ BACZNOŒÆ”, (trêbacze sygnaliœci graj¹ sygna³ „BACZNOŒÆ”). Nastêpnie
komendê: „Pododdzia³, na prawo PATRZ”, (werbliœci wykonuj¹ modulowane tremolo).
W tym czasie stra¿acy znajduj¹cy siê poza szykiem salutuj¹. Nios¹cy trumnê zatrzymuj¹
siê na minutê aby uczestnicy uroczystoœci oddali honory zmar³emu. Dowódca stra¿ackiej
asysty honorowej podaje komendy:
„Pododdzia³ - BACZNOŒÆ”, „ W
czwórki, w prawo ZWROT”, „ Pododdzia³,
za mn¹ - MARSZ”. Po tej komendzie
rusza ca³y kondukt pogrzebowy w takt marsza ¿a³obnego. Kompania honorowa, stra¿acy
nios¹cy wieñce, poduszki z odznaczeniami orderów i odznaczeñ, wed³ug kolejnoœci
wynikaj¹cej z ich starszeñstwa oraz wartownicy honorowi maszeruj¹ bez wymachu r¹k w
odstêpie kroku od pojazdu, na którym znajduje siê trumna (lub osób j¹ nios¹cych).
Mundurowi id¹cy w kondukcie pogrzebowym nie zdejmuj¹ nakrycia g³owy.
Po przybyciu konduktu pogrzebowego na cmentarz przy grobie, orkiestra przerywa
grê i ustawia siê wraz z kompani¹ honorow¹ w szyku rozwiniêtym
w
odleg³oœci nie wiêkszej ni¿ 50 kroków od grobu. Pozosta³¹ czêœæ asysty ustawia siê po obu
stronach grobu w odleg³oœci dwóch - trzech kroków w pobli¿u grobu, wartownicy
bezpoœrednio przy grobie.
Po ustawieniu trumny nad grobem ( nie zdejmuj¹c z niej czapki i he³mu ), trêbacz gra
sygna³ „S³uchajcie wszyscy”. Kapelan stra¿acki (inny duchowny) lub mistrz ceremonii
odprawia egzekwie pogrzebowe, po czym Prezes ( Naczelnik ) lub inny przedstawiciel
ZOSP RP ¿egna zmar³ego. Nastêpnie czyni to jeden z jego kolegów.
Po tym, mo¿e
zabraæ g³os jeden z cz³onków rodziny.
Po przemówieniach dowódca stra¿ackiej asysty honorowej podaje komendy:
„BACZNOŒÆ” , „ Na prawo - PATRZ”. Sztandarowy salutuje sztandarem (pochyla pod
k¹tem 45º), mundurowi stoj¹cy poza szykiem salutuj¹. W tym czasie nastêpuje sk³adanie
trumny do grobu. Kierowcy OSP uruchamiaj¹ na 1 minutê syreny alarmowe. Nastêpuje
sk³adanie wieñców i wi¹zanek. Sk³adaj¹cy wieñce i wi¹zanki oddaj¹ honory zmar³emu
przez salutowanie lub sk³on g³owy. Ca³y czas, kiedy sk³adane s¹ wieñce
i wi¹zanki
werbliœci wykonuj¹ tremolo.
Po z³o¿eniu ostatniego wieñca i wi¹zanki na grobie werbliœci przerywaj¹ grê.
Dowódca podaje komendê: „BACZNOŒÆ”, „SPOCZNIJ”.
Orkiestra wykonuje marsz ¿a³obny Chopina lub inny utwór uzgodniony z rodzin¹ lub
organizatorem. W przypadku, gdy zamiast orkiestry wystêpuje trêbacz, wykonuje siê
trzykrotnie melodiê „Cisza”. Nastêpnie najstarszy funkcj¹ prezes, przekazuje najbli¿szej
rodzinie zmar³ego futera³ z orderami i odznaczeniami odpiêtymi z poduszek oraz sk³ada
kondolencje. Po nim delegacje i przyjaciele zmar³ego. Stra¿acka asysta honorowa i
orkiestra opuszczaj¹ cmentarz.
Je¿eli zmar³y zostanie poœmiertnie odznaczony, to przed przemówieniami
po¿egnalnymi odczytuje siê wyci¹g z odpowiedniego aktu. Odznaczenie przypina do
poduszki upowa¿niony przedstawiciel przyznaj¹cego to odznaczenie. Na pogrzebach
osób wybitnie zas³u¿onych dla ochrony przeciwpo¿arowej, lub które zginê³y przy po¿arach
i innych klêskach ¿ywio³owych, b¹dŸ te¿ w trakcie wykonywania obowi¹zków s³u¿bowych,
trumnê zmar³ego okrywa siê flag¹ pañstwow¹ lub zwi¹zkow¹.
Flagê rozwija siê w poprzek trumny tak, by œrodek znajdowa³ siê na wysokoœci
daszka czapki i mocuje siê u do³u brzegów trumny. Flaga przypinana jest do trumny przed
jej wystawieniem na katafalk. Flagê zdejmuje siê przed ustawieniem trumny nad grobem.

Flagê pañstwow¹ sk³ada siê w prostok¹t 40x30 cm. Flagê zwi¹zkow¹ sk³ada siê w kwadrat
o boku 40 cm. Flagi przekazuje rodzinie razem z odznaczeniami najwy¿szy funkcj¹
dzia³acz Zwi¹zku.
W dniu pogrzebu na kilka godzin przed rozpoczêciem ceremonii naczelnik OSP
wyznacza asystê do podniesienia i opuszczenia do pó³ masztu flagi pañstwowej
(zwi¹zkowej) z kirem ¿a³obnym. 10 cm od górnych krawêdzi flagi przymocowuje siê szarfê
z kiru sk³adaj¹c¹ siê z dwóch wstêg o szerokoœci 4 cm ka¿da. U góry szarfa zawi¹zana jest
w kokardê o szerokoœci 8 cm . D³ugoœæ szarfy wynosi 1 metr.
Do podniesienia
flagi wyznacza siê asystê w sk³adzie:
-dowódca sekcji,
-poczet flagowy,
-trêbacz ,
Aby flaga z kirem ¿a³obnym zosta³a podniesiona, Naczelnik lub Prezes OSP wydaje
komendy takie same, jak przy wci¹gniêciu flag bez kiru ¿a³obnego na poprzednio
opisanych uroczystoœciach, z tym jednak warunkiem, ¿e chor¹¿y pocztu wpierw podnosi
flagê do wierzcho³ka masztu a nastêpnie opuszcza do jego po³owy. Flagê zdejmuje siê po
zakoñczeniu uroczystoœci pogrzebowych.

Duchowny

Uczestnicy
pogrzebu

Delegacje
z wieñcami

Poczet
sztandarowy

Kompania
honorowa

Rodzina

Asysta
przy trumnie

Stra¿acy nios¹cy
poduszki
z odznaczeniami

Rys. Nr 18 Ugrupowanie konduktu pogrzebowego

Stra¿ak
nios¹cy krzy¿

ORKIESTRA

JBILEUSZ OCHOTNICZEJ STRA¯Y PO¯ARNEJ
G³ówna czêœæ obchodów jubileuszowych odbywa siê w formie uroczystego apelu.
Po raporcie i podniesieniu flagi na maszt realizowana jest w³aœciwa czêœæ. Prezes OSP
przedstawia w krótkim zarysie historiê jednostki. Kolejnym etapem jest dekoracja
sztandaru jednostki odznaczeniem, dokonanie wpisów do kroniki.
Dekoracja cz³onków stra¿y odznaczeniami, wyró¿nieniami, odczytywanie
nades³anych ¿yczeñ, wyg³aszanie przemówieñ przez goœci honorowych, pokazy
sprawnoœci OSP, MDP, KDP, HDP. Uczestnictwo we Mszy Œw. odprawianej
w
intencji jubilatów. Zaproszeni goœcie przechodz¹ do œwietlicy, zwiedzaj¹ izbê tradycji,
pomieszczenia podzia³u bojowego i jego wyposa¿enie. Wpisuj¹ siê do kroniki jednostki
oraz uczestnicz¹ w spotkaniu z najstarszymi, najbardziej zas³u¿onymi jej cz³onkami
i sympatykami. Pozuj¹ równie¿ do wspólnego zdjêcia.
DZIEÑ OTWARTEJ STRA¯NICY
Dzieñ otwartych stra¿nic organizuje siê przewa¿nie 4 maja w œwiêto Patrona
stra¿aków Œw. Floriana oraz jubileuszy Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.
Przygotowania rozpoczyna siê od u³o¿enia programu dnia otwartych stra¿nic, który
mo¿e obejmowaæ powitanie, krótka pogawêdkê o historii i obecnych zadaniach stra¿y,
zwiedzanie izby tradycji oraz innych szczególnie interesuj¹cych pomieszczeñ, pokazy
dzia³ania sprzêtu, æwiczenia pokazowe, quizy i konkursy wiedzy po¿arniczej, dyskoteki itp.
W odpowiednim czasie przed planowanym dniem otwartych stra¿nic wysy³a siê
zaproszenia do organizacji, szkó³ i zak³adów.
Przebieg dnia.
Wyznaczeni przedstawiciele stra¿y witaj¹ przyby³ych goœci zapoznaj¹c z przewidzianym
programem i towarzysz¹ w zwiedzaniu jednostki. Zwiedzanie odbywa siê grupowo.
Rozpoczyna siê od izby tradycji (stoiska lub k¹cika tradycji), gdzie zwiedzaj¹cy zapoznaj¹
siê z histori¹ i obecnymi zadaniami Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Nastêpnie goœcie
zwiedzaj¹ pomieszczenia zakwaterowania i gara¿owe. Na placu æwiczeñ mo¿na
zademonstrowaæ dzia³anie sprzêtu takiego jak motopompy, podnoœniki, drabiny oraz
rozwiniêcie sekcji i æwiczenia. Ciekawym momentem bêdzie równie¿ pokazanie
mo¿liwoœci gaœniczych sprzêtu a w szczególnoœci gaœnic pianowych, proszkowych
i œniegowych. Wskazane jest zorganizowanie konkursu wiedzy po¿arniczej
z symbolicznymi nagrodami dla dzieci i m³odzie¿y, wyœwietlanie filmów o tematyce
po¿arniczej, koncerty zespo³ów artystycznych, orkiestr stra¿ackich, chórów itp.

PRZEKAZANIE SAMOCHODU PO¯ARNICZEGO
Przekazanie samochodu po¿arniczego jednostce OSP odbywa siê w formie
uroczystego apelu, mo¿e stanowiæ równie¿ czêœæ innej uroczystoœci, np. jubileuszu OSP .
Pojazd do przekazania musi byæ nale¿ycie przygotowany od strony technicznej
i
odpowiednio, skromnie ale estetycznie udekorowany.
Uroczystoœæ przekazania poprzedzaj¹ elementy uroczystego apelu, jak zbiórka
pododdzia³ów, raport, przegl¹d, powitanie, podniesienie flagi na maszt.
Samochód ustawia siê naprzeciw zgrupowania pododdzia³ów, tak aby nie utrudnia³
obserwacji i ¿eby ceremonia przekazania by³a widoczna dla wszystkich uczestników
uroczystoœci.

Przed nim stolik z dokumentami i kluczykami pojazdu, no¿yczki butelka „szampana ” oraz
wodê œwiêcon¹ i kropid³o, o ile samochód bêdzie poœwiêcany.
Wyznaczony stra¿ak OSP odczytuje rozkaz komendanta wojewódzkiego
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej o przydzieleniu samochodu. Prezes (naczelnik) OSP prosz¹
ksiêdza kapelana o dokonanie poœwiêcenia. Ksi¹dz kapelan w asyœcie prezesa i stra¿aka
nios¹cego kropid³o oraz naczynie z wod¹ œwiecon¹, podchodz¹ do samochodu. Kapelan
odmawia modlitwê oraz dokonuje poœwiêcenia. Po czym powraca na podium (trybunê).
Po poœwiêceniu spiker prosi o wyst¹pienie matki chrzestnej i opiekuna ( osoby znane z
dzia³alnoœci spo³ecznej w œrodowisku ) oraz asysty z³o¿onej z dwóch par mieszkañców.
Wyczytani przez spikera ustawiaj¹ siê parami po obu stronach pojazdu, twarzami do
trybuny. Ka¿da para trzyma wspólnie swoj¹, boczn¹ ( zwisaj¹c¹ z boku pojazdu ) wst¹¿kê.
Dowódca uroczystoœci podje komendê: „Naczelnik OSP i kierowca do odbioru
samochodu WYST¥PIÆ”. Wymienieni ustawiaj¹ siê na wysokoœci prawego przedniego
ko³a pojazdu, frontem do trybuny. Nastêpnie spiker informuje, ¿e formalnego przekazania
samochodu dokona np. prezes ZW ZOSP RP lub komendant wojewódzki PSP z
towarzysz¹cymi osobami. Gdy wrêczaj¹cy zbli¿y siê do naczelnika OSP i kierowcy obaj
jednoczeœnie powinni zasalutowaæ. Wrêczaj¹cy przy przekazaniu kluczyków i dowodu
rejestracyjnego wyg³asza kilka zdañ okolicznoœciowych. Naczelnik OSP odbieraj¹c
kluczyki i dowód rejestracyjny wypowiada formu³ê np.. „ W imieniu ca³ej naszej jednostki
sk³adam gor¹ce podziêkowanie za przydzielony samochód, podnosz¹cy zdolnoœæ
operacyjn¹ naszej jednostki. Równoczeœnie zapewniam druha prezesa, ¿e bêdziemy siê
staraæ aby ten samochód by³ zawsze sprawny i nale¿ycie konserwowany”. Po tej
wypowiedzi Naczelnik OSP salutuje a nastêpnie wykonuje w lewo zwrot w stronê kierowcy,
który powinien wykonaæ (jednoczeœnie z naczelnikiem) w prawo zwrot. Naczelnik OSP
przekazuje kluczyk i dowód rejestracyjny pojazdu ze s³owami: „ Waszej opiece Druhu
kierowco powierzam ten pojazd w nadziei, ¿e bêdzie zawsze sprawny o ka¿dej porze dnia
i nocy”. Kierowca po odebraniu kluczyków i dowodu rejestracyjnego odpowiada: „Uczyniê
wszystko co bêdzie w mojej mocy, ¿eby ten samochód nigdy nie zawiód³”.
Po
wzajemnym salutowaniu naczelnik OSP wykonuje w ty³ zwrot i razem z kierowc¹ wykonuj¹
trzy kroki w przód a nastêpnie w lewo zwrot, ¿eby nie zas³aniaæ przebiegu dalszej
ceremonii. prezes ZW ZOSP RP lub komendant wojewódzki PSP z asyst¹ wraca na
trybunê. Spiker informuje o nadaniu imienia pojazdowi. Opiekun matki chrzestnej rozwija
przednie wstêgi ( zrolowane, przymocowane do zderzaka) i wrêcza jedn¹ z nich matce
chrzestnej. Nastêpnie podaje jej „szampana”. Matka chrzestna trzymaj¹c butelkê
„szampana” w prawej d³oni cytuje: „Z woli ludu stra¿ackiego, tutejszej jednostki OSP
nadajê ci imiê „.............”, dzia³aj sprawnie, gaœ skutecznie i rozs³awiaj imiê (nazwa
miejscowoœci) na ca³¹ okolicê”. I zamachem uderza butelk¹ „szampana”
o zderzak
samochodu (mo¿na równie¿ „szampana” otworzyæ i po wystrzeleniu korka skierowaæ jego
zawartoœæ na samochód jest to bardziej praktyczne, bezpieczne) .
Z kolei matka
chrzestna i opiekun no¿yczkami (podanymi przez jednego ze stra¿aków) odcinaj¹ swoje
wstêgi a nastêpnie wstêgi par mieszkañców. Matka chrzestna
z opiekunem a
nastêpnie dwie pary mieszkañców pod¹¿aj¹ do ksiêgi pami¹tkowej, aby dokonaæ w nie
wpisu o tej swoistej ceremonii. Dowódca uroczystoœci wydaje komendê skierowan¹ do
naczelnika OSP
i mechanika: „ Obs³uga NA WÓZ”. Nastêpuje próba techniczna
pojazdu, polegaj¹ca na uruchomieniu œwiate³ alarmowych, sygna³ów dŸwiêkowych i silnika
pojazdu oraz ostro¿ny przejazd pojazdu na czo³o kolumny samochodowej. O ile
scenariusz nie przewiduje dalszego programu, dowódca uroczystoœci melduje o
zakoñczeniu uroczystoœci przekazania samochodu.

WPISANIE DO HONOROWEJ KSIÊGI
OCHOTNICZEJ STRA¯Y PO¯ARNEJ
Do HONOROWEJ KSIÊGI OCHOTNICZEJ STRA¯Y PO¯ARNEJ wpisuje siê
dzia³aczy i czynnych cz³onków Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych wszystkich, którzy
wyró¿nili siê bohaterska postaw¹ w ochronie ¿ycia, zdrowia, mienia ludzkiego lub
szczególnie zas³u¿yli siê wybitnymi osi¹gniêciami w realizacji zadañ ochrony
przeciwpo¿arowej. Decyzjê o dokonaniu wpisów w honorowej ksiêdze podejmuje Zarz¹d
OSP z okazji dorocznego Dnia Stra¿aka.
Ceremonia³ wpisu obejmuje w szczególnoœci:
wrêczenie wyró¿nionym osobom dyplomów oraz fotokopii wpisu (w przypadku
wyró¿nienia poœmiertnego ich rodzinom)
- przekazywanie do OSP z których pochodz¹ osoby wyró¿nione fotokopii wpisu.
Spotkanie organizowane powinno byæ w jednej z udekorowanych sal remizy, stra¿nicy.
Wyró¿nieni wystêpuj¹ w mundurach galowych, ustawieni s¹ wed³ug funkcji, frontem do
czo³owej œciany sali. Wyró¿nione osoby spoza jednostki OSP zajmuj¹ miejsca na lewym
skrzydle szeregu.
W odleg³oœci jednego kroku od lewego skrzyd³a ustawia siê stolik z wy³o¿on¹
HONOROW¥ KSIÊG¥, zawieraj¹c¹ wpisy nazwisk i zas³ug wyró¿nionych. Uroczystoœæ
rozpoczyna siê z³o¿eniem meldunku. Z chwil¹ przybycia prezesa lub naczelnika OSP
dowódca uroczystoœci podaje komendê: „DRUHNY I DRUHOWIE” i sk³ada meldunek. Po
przyjêciu meldunku wita siê z dowódc¹ uroczystoœci i zezwala na przyjêcie postawy
swobodnej. Nastêpnie prezes OSP (Przewodnicz¹cy Komisji Opiniodawczej) wyg³asza
krótki referat na temat zas³ug osób które zostan¹ wpisane do Honorowej Ksiêgi (kroniki
OSP). Nastêpnie Prezes OSP podchodzi do wyró¿nionych, i kolejno wrêcza dyplomy
wyró¿nionym oraz sk³ada gratulacje.
Wyró¿niony odpowiada: 'Ku Chwale Ojczyzny ”, podchodzi do ksiêgi, podpisuje przy
swoim nazwisku i powraca do szyku.
Po wrêczeniu dyplomów wyg³aszane s¹ krótkie przemówienia przez zaproszonych
goœci. Nastêpnie jeden z wyró¿nionych wystêpuje z szyku i w imieniu pozosta³ych sk³ada
podziêkowania. Uroczystoœæ koñczy siê spotkaniem towarzyskim oraz wykonaniem
wspólnego zdjêcia.

PO¯EGNANIE STRA¯AKÓW
Zmiany dotychczasowej dzia³alnoœci to bardzo wa¿ny moment, wywo³uj¹cy wiele
wspomnieñ i wzruszeñ. Dlatego po¿egnanie powinno byæ uroczyste i ¿yczliwe.
Po¿egnanie stra¿aków organizuje siê dla:
- przenoszonych (przechodz¹cych) do innych jednostek organizacyjnych
- przenoszenie stra¿aków z podzia³u bojowego do innej dzia³alnoœci z uwagi na stan
zdrowia, wiek, na w³asne ¿yczenie itp.
Uczestników spotkania obowi¹zuje umundurowanie wyjœciowe, ¿egnanych mundur
galowy z odznaczeniami.
1. Po¿egnanie odbywa siê zazwyczaj w izbie tradycji, œwietlicy lub innym odpowiednim
pomieszczeniu z udzia³em ca³ej OSP, kolegów, przyjació³. Na ¿yczenie odchodz¹cych
zaprasza siê równie¿ cz³onków najbli¿szej rodziny. Po uformowaniu szyku dowódca
uroczystoœci sk³ada raport najstarszemu funkcj¹:

„Druhu prezesie, dowódca uroczystoœci ..... melduje OSP.....................
do
po¿egnania druha...............”.
Prezes OSP w obecnoœci Zarz¹du OSP, zaproszonych goœci charakteryzuje pracê
i
dzia³alnoœæ oraz przebieg s³u¿by po¿arniczej ¿egnanego. Odczytywane s¹ akty
o
nadaniu odznaczenia, nagrody. Nastêpnie przemawia bezpoœredni prze³o¿ony oraz jeden
z jego kolegów. Po tych wyst¹pieniach g³os zabiera ¿egnany charakteryzuj¹c swoj¹ pracê i
dzia³alnoœæ na terenie jednostki. Po zakoñczeniu Prezes OSP w imieniu ca³ej jednostki
sk³ada ¿yczenia. Po¿egnanie koñczy wykonanie wspólnego zdjêcia, które umieszcza siê w
gazetce œciennej i kronice jednostki.
2. Po¿egnanie szczególnie zas³u¿onych dzia³aczy i cz³onków Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych, którzy w po¿arnictwie przes³u¿yli co najmniej 40 lat, mo¿na przeprowadziæ na
uroczystej zbiórce (apelu). Po raporcie, przegl¹dzie pododdzia³u, powitaniu, podniesieniu
flagi na maszt. Prezes OSP zaprasza ¿egnanego stra¿aka oraz goœci na trybunê.
Nastêpnie wita zaproszonych goœci i przedstawia zas³ugi oraz dzia³alnoœæ ¿egnanego.
Prze³o¿ony ¿egnanego odczytuje akt nadania odznaczenia i wyró¿nienia. Wrêczenie
odbywa siê przed frontem pododdzia³ów, na 5 kroków przed trybun¹.
Po wrêczeniu
odznaczenia dowódca uroczystoœci podaje komendy: „Pododdzia³y BACZNOŒÆ”,
„Pododdzia³y, na prawo - PATRZ”, „Poczet sztandarowy BACZNOŒÆ”, „Do
po¿egnania Druha ............ - MARSZ”. Zegnany podchodzi do sztandaru, zatrzymuje
siê trzy kroki przed sztandarem salutuje. Sztandarowy pochyla sztandar pod k¹tem 45º,
¿egnany klêka na prawe kolano podnosi p³at sztandaru do ust ca³uje go a nastêpnie
wstaje. Sztandarowy wykonuje sztandarem „Na prawo - PATRZ” (prezentuj). ¯egnaj¹cy
salutuje, wykonuje w ty³ zwrot i powraca na trybunê. Dowódca uroczystoœci wydaje
komendê do wst¹pienia sztandaru do szyku. Nastêpnie mo¿e byæ odczytana Uchwa³a
OSP o przyznaniu odchodz¹cemu nagrody okolicznoœciowej.
Po wrêczeniu
nagrody przez Zarz¹d OSP g³os zabiera stra¿ak ¿egnaj¹cy siê z OSP. Nastêpnie
wrêczane s¹ okolicznoœciowe upominki i gratulacje przez kolegów
i
znajomych. Dowódca uroczystoœci melduje o zakoñczeniu uroczystoœci i wydaje stosowne
komendy o rozformowaniu pododdzia³u. ¯egnany zaprasza goœci na po¿egnalny obiad w
œwietlicy.

PO¯EGNANIE SZTANDARU OCHOTNICZEJ STRA¯Y PO¯ARNEJ
Po¿egnanie sztandaru w OSP ma miejsce w przypadku wprowadzenia nowego wzoru
sztandaru, uszkodzenia sztandaru w wyniku d³ugoletniego u¿ytkowania
i ewentualnie
zwi¹zane jest z likwidacj¹ OSP. Po¿egnanie sztandaru powinno mieæ bardzo uroczyst¹
formê. Na uroczystoœæ nale¿y zaprosiæ przedstawicieli oddzia³ów ZOSP RP
(wojewódzkie, powiatowe, gminne) wszystkie OSP z terenu gminy oraz organizacje
i instytucje wspó³pracuj¹ce z OSP. W czasie uroczystoœci wszystkich wystêpuj¹cych
w
mundurach powinno obowi¹zywaæ umundurowanie galowe ze sznurem galowym oraz
orderami, odznaczeniami. Dowódc¹ uroczystoœci powinien byæ z-ca naczelnika OSP.
Uroczystoœæ po¿egnania sztandaru odbywa siê podczas uroczystego apelu.
Uformowanie pododdzia³ów powinno byæ takie same jak podczas uroczystego
apelu z tym, ¿e w szyku OSP na wprost trybuny powinna byæ ustawiona delegacja OSP
sk³adaj¹ca siê z dwóch, najstarszych zas³u¿onych Druhów oraz Naczelnika OSP .
Z chwil¹ przybycia prze³o¿onego (prezesa ZW ZOSP RP lub prezesa ZP ZOSP RP)
, któremu powinien towarzyszyæ prezes OSP dowódca uroczystoœci podaje komendy:
„Pododdzia³y BACZNOŒÆ”, „ Pododdzia³y na prawo PATRZ” . Nastêpnie sk³ada
meldunek o nastêpuj¹cej treœci np.: „ Druhu prezesie dowódca uroczystoœci , z-ca prezesa
OSP w ................... , druh ........................, melduje pododdzia³y do uroczystego apelu

z okazji po¿egnania sztandaru”. Po dokonaniu przegl¹dów pododdzia³ów,
przywitaniu siê, zaproszeni goœcie oraz prezes OSP zajmuj¹ miejsca na trybunie
honorowej. Zostaje podniesiona flaga na maszt. Nastêpnie dowódca uroczystoœci podaje
komendê: „Pododdzia³y BACZNOŒÆ”, „Druh ......................., odczytaæ Uchwa³ê OSP o
wprowadzeniu nowego wzoru sztandaru”. Wywo³any stra¿ak podchodzi na œrodek placu i
oddaje honory przez salutowanie. Orkiestra trêbacz gra has³o „ S³uchajcie wszyscy”, po
którym nastêpuje odczytanie Uchwa³y. Po zakoñczeniu czytania, stra¿ak salutuje i
powraca na swoje poprzednie miejsce. Dowódca uroczystoœci podje komendê:
„Pododdzia³y SPOCZNIJ”.
Kolejno przemawiaj¹ ( prezes ZW ZOSP RP lub prezes ZP ZOSP RP ) Prezes OSP,
wójt gminy itp.. Po zakoñczeniu przemówieñ dowódca uroczystoœci podaje komendy:
„Pododdzia³y BACZNOŒÆ”, „Pododdzia³y na prawo PATRZ”, „Poczet sztandarowy
BACZNOŒÆ” , „Do przekazania sztandaru MARSZ”. Poczet sztandarowy wystêpuje z
szyku, maszeruje przed trybunê i staje
w wyznaczonym miejscu frontem
do pododdzia³u. Sztandarowy wykonuje chwyt „Prezentuj”. Dowódca uroczystoœci podaje
komendy : „Delegacja OSP ................... do po¿egnania sztandaru MARSZ”. Po tej
komendzie trzy osobowa delegacja OSP maszeruje do sztandaru i zatrzymuje siê trzy
kroki przed nim. Sztandarowy salutuje sztandarem. Najstarszy stoj¹cy w œrodku delegacji
druh, klêka i podnosi praw¹ rêk¹ p³at sztandaru do ust, ca³uje go a po jego opuszczeniu
wstaje. Sztandarowy wykonuje chwyt „Prezentuj” a nastêpnie „Na ramiê”. Dowódca
uroczystoœci podaje komendy:
„Delegacja OSP, w ty³ ZWROT”, „Do szyku
MARSZ”. Po tej komendzie trzyosobowa delegacja Druhów wstêpuje do szyku. Prezes
OSP schodzi z trybuny podchodzi do pocztu sztandarowego staje przed sztandarem i
salutuje. Sztandarowy salutuje sztandarem. Sztandarowi innych pocztów pochylaj¹
sztandary. Prezes OSP przerywa salutowanie klêka na prawe kolano, praw¹ rêk¹ ujmuje
p³at sztandaru podnosi go do ust i ca³uje. Nastêpnie opuszcza go i wstaje. Sztandarowy
wykonuje chwyt „Na ramiê”, a nastêpnie „ Do nogi” i przekazuje sztandar Prezesowi OSP.
W tym momencie trêbacze graj¹ sygna³ Stra¿y Po¿arnych. Prezes OSP przejmuje
sztandar, unosi go do góry i prezentuje, pochylaj¹c w prawo, potem w lewo a nastêpnie
przekazuje sztandar sztandarowemu. Prezes OSP wraca na trybunê. Dowódca
uroczystoœci podaje komendê: „Poczet sztandarowy do po¿egnalnej prezentacji
sztandaru MARSZ”. Poczet sztandarowy maszeruje do lewego skrzyd³a pododdzia³ów,
przechodzi przed frontem pododdzia³ów i wraca na swoje miejsce, przed trybunê.
Dowódca uroczystoœci wydaje komendy do defilady. Pododdzia³y defiluj¹ przed
sztandarem a nastêpnie wracaj¹ na poprzednie miejsce. Dowódca uroczystoœci podaje
komendy: „Pododdzia³y BACZNOŒÆ”, „Pododdzia³y na prawo PATRZ”, „Poczet
sztandarowy BACZNOŒÆ”, „Do szyku MARSZ”. Poczet sztandarowy wstêpuje do
szyku. Ceremonia koñczy siê jak uroczysty apel.
Je¿eli OSP otrzymuje nowy sztandar to uroczystoœæ tê nale¿y poprzedziæ
po¿egnaniem starego (przed wrêczeniem nowego sztandaru nie przeprowadza siê wtedy
defilady). Poczet sztandarowy ze starym sztandarem po prezentacji przed frontem
pododdzia³ów, zajmuje wtedy wyznaczone miejsce na trybunie honorowej
i
pozostaje tam do zakoñczenia defilady, koñcz¹cej uroczystoœæ wrêczenia nowego
sztandaru. Po defiladzie stary sztandar jest odprowadzony do sali tradycji, œwietlicy,
muzeum po¿arniczego lub innego ustalonego miejsca dalszego przechowywania.
Uroczystoœæ koñczy siê podobnie jak uroczysty apel.
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ZDAWANIE I OBEJMOWANIE FUNKCJI
W OCHOTNICZEJ STRA¯Y PO¯ARNEJ
Zdawanie i obejmowanie funkcji w Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej odbywa siê
podczas uroczystego apelu w obecnoœci stra¿aków sprawuj¹cych wy¿sze funkcje
w ogniwach zwi¹zku, zaproszonych goœci, przedstawicieli w³adz
i organizacji
wspó³dzia³aj¹cych.
Na plac zbiórki wy¿szy funkcj¹ przybywa w towarzystwie np., naczelników OSP
zdaj¹cego i obejmuj¹cego obowi¹zki s³u¿bowe. Raport sk³ada prze³o¿onemu w tym
przypadku z-ca naczelnika OSP, który jest dowódc¹ uroczystoœci. W tym celu wydaje
komendy: „Pododdzia³ BACZNOŒÆ” , „Pododdzia³ na prawo PATRZ” i sk³ada
meldunek: „Druhu prezesie zarz¹du gminnego ZOSP RP w .............., z-ca naczelnika OSP
w ........................ melduje pododdzia³ na uroczystym apelu z okazji zdania
i
przyjêcia obowi¹zków naczelnika OSP”. Po przyjêciu meldunku, przegl¹dzie
pododdzia³ów, powitaniu, prezes wita siê z przyby³ymi goœæmi i zaprasza do zajêcia
miejsca na podium (trybunie), na któr¹ wchodz¹ równie¿ zdaj¹cy i obejmuj¹cy now¹
funkcjê.
Po podniesieniu flagi na maszt prze³o¿ony (np. Prezes ZG ZOSP RP) odczytuje
stosown¹ Uchwa³ê Zarz¹du OSP o odwo³aniu i powo³aniu na funkcjê, przedstawia
obejmuj¹cego funkcjê oraz podaje krótk¹ charakterystykê osobow¹. Nastêpnie dziêkuje
zdaj¹cemu, informuje o jego dzia³alnoœci, dokonaniach i itp. Zdaj¹cy i obejmuj¹cy
(naczelnicy) schodz¹ z podium i ustawiaj¹ siê w wyznaczonym miejscu przed frontem do
pododdzia³ów. Dowódca uroczystoœci wydaje komendy do wyst¹pienia pocztu
sztandarowego: „Pododdzia³ BACZNOŒÆ”, „Pododdzia³ na prawo PATRZ”, „Poczet
sztandarowy - BACZNOŒÆ”, „ Do przekazania sztandaru MARSZ”. Poczet
sztandarowy wystêpuje z szyku i zatrzymuje siê trzy kroki przed przekazuj¹cym
i
obejmuj¹cym obowi¹zki s³u¿bowe obaj salutuj¹. Po zajêciu miejsca przez poczet
przestaj¹ salutowaæ i wykonuj¹ zwrot obejmuj¹cy w prawo a zdaj¹cy w lewo stoj¹c
frontem do siebie. Sztandarowy pochyla sztandar tak, aby dolny brzeg p³atu znajdowa³ siê
na wysokoœci 1 metra od ziemi.
Zdaj¹cy i obejmuj¹cy równoczeœnie klêkaj¹ na prawe kolano i kolejno podnosz¹
praw¹ rêk¹ do ust p³at sztandaru i ca³uj¹ go. Pierwszy ca³uje p³at sztandaru zdaj¹cy
obowi¹zki. Po wykonaniu tych czynnoœci obaj wstaj¹. Zdaj¹cy wykonuje wykrok w prawo
w skos, przyjmuje sztandar z r¹k sztandarowego pocztu, wraca do uprzednio zajmowanej
postawy i przekazuje sztandar obejmuj¹cemu obowi¹zki. Obejmuj¹cy przejmuje sztandar i
przez chwilê trzyma go w pozycji „Na prawo - PATRZ”, po czym wykonuje krok w lewo skos
i przekazuje sztandar sztandarowemu pocztu. Sztandarowy wykonuje chwyt „Prezentuj”.
Zdaj¹cy i obejmuj¹cy obowi¹zki s³u¿bowe, wykonuj¹ zwrot zdaj¹cy w lewo a obejmuj¹cy
w prawo podchodz¹ do prze³o¿onego, zatrzymuj¹ siê trzy kroki przed nim i kolejno
melduj¹ zdanie i objêcie obowi¹zków naczelnika OSP w nastêpuj¹cy sposób: „ Druhu
prezesie, druh................... melduje zdanie obowi¹zków naczelnika OSP w
...........................” , a obejmuj¹cy : „Druhu prezesie, druh ..................meldujê przyjêcie
obowi¹zków naczelnika OSP w ......................... Nastêpnie udaj¹ siê na trybunê,
obejmuj¹cy staje po prawej a zdaj¹cy po lewej stronie prze³o¿onego. Dowódca
uroczystoœci wydaje komendy: „Poczet sztandarowy
BACZNOŒÆ”, „ Poczet
sztandarowy do szyku MARSZ”. Po zajêciu przez poczet sztandarowy miejsca w szyku
dowódca uroczystoœci wydaje komendy: „Pododdzia³y BACZNOŒÆ”, „ Pododdzia³y
SPOCZNIJ”. Po zajêciu miejsca w szyku przez poczet sztandarowy Naczelnik OSP który
zda³ obowi¹zki sk³ada podziêkowanie za spo³eczn¹ s³u¿bê, a Naczelnik OSP obejmuj¹cy
obowi¹zki w krótkim przemówieniu wita siê ze stra¿akami.
Je¿eli jednostka OSP nie posiada sztandaru to przy organizacji uroczystoœci nale¿y
pomin¹æ czynnoœci ujête w/w rozdziale a zwi¹zane z wystêpowaniem sztandaru.
Uroczystoœæ powinna byæ zakoñczona defilad¹. Po defiladzie zaproszeni goœcie, wszyscy
cz³onkowie OSP udaj¹ siê do œwietlicy na uroczysty obiad.

WYRÓ¯NIENIE TOPORKIEM STRA¯ACKIM
Wyró¿nienie toporkiem stra¿ackim i dedykacj¹ jest przyznawane stra¿akom za
szczególne zas³ugi i osi¹gniêcia w spo³ecznej s³u¿bie. Toporek wrêcza przyznaj¹cy
wyró¿nienia, np. prezes zarz¹du wojewódzkiego Zwi¹zku OSP RP lub prezes zarz¹du
powiatowego ZOSP RP.
Na czêœci metalowej toporka graweruje siê funkcjê, imiê i nazwisko wyró¿nionego
(w trzecim przypadku komu, czemu), napis „Za szczególne osi¹gniêcia w s³u¿bie
stra¿ackiej”, miejscowoœæ i datê przyznania wyró¿nienia. Toporek przeznaczony do
wrêczenia umieszcza siê w specjalnym futerale lub na ozdobnej podstawce. Paradny
toporek wrêcza siê na uroczystym apelu, walnym zebraniu lub przy innej uroczystej okazji.
Po odczytaniu rozkazu wyró¿nieni ustawiaj¹ siê trzy kroki przed ustawionym
sto³em, przykrytym zielonym suknem, na którym ustawione s¹ toporki. Wrêczaj¹cy
w towarzystwie prezesa zarz¹du gminnego ZOSP RP, naczelnika OSP podchodzi do
wyró¿nionych, bierze do lewej rêki od asystuj¹cego stra¿aka otwarty futera³
z u³o¿onym w nim paradnym toporkiem , wrêcza go wyró¿nionemu i sk³ada gratulacje.
Wyró¿niony zamyka futera³ (je¿eli trzyma obur¹cz, przek³ada do lewej rêki), wymienia
uœcisk d³oni i odpowiada: „Ku chwale ojczyzny” oraz przyjmuje gratulacje.
Po
zakoñczeniu ceremonii wrêczania jeden z wyró¿nionych sk³ada podziêkowanie.

UROCZYSTA ZMIANA S£U¯BY
Uroczyst¹ zmianê s³u¿by przeprowadza siê w sposób nieco odmienny jak
codzienn¹ zmianê s³u¿by w JRG PSP. Elementy dotycz¹ce sprawnoœci samochodów
i sprzêtu silnikowego, gotowoœæ i rozmieszczenie pozosta³ego sprzêtu, czystoœæ, porz¹dek
w stra¿nicy i na zewn¹trz s¹ sprawdzane wczeœniej.
Uroczyst¹ zmianê s³u¿by przeprowadza siê z okazji œwi¹t pañstwowych,
stra¿ackich i regionalnych. Stanowi ona jeden z elementów uroczystego apelu
w OSP. Zmiana s³u¿by mo¿e równie¿ dokonywana w czasie, kiedy og³oszony jest
podwy¿szony stan zagro¿enia, trwaj¹cy kilka dni.
Codzienne dokonywanie sprawdzenia
sprzêtu, decyduje wtedy
o skutecznoœci prowadzonych dzia³añ ratowniczych oraz zapewnia bezpieczeñstwo
pracy ratowników.
10 minut przed uroczyst¹ zmian¹, dowódcy sekcji ustawiaj¹ sekcje przed gara¿ami
remizy. Sprawdzaj¹ stan osobowy swoich sekcji, wygl¹d zewnêtrzny, stan ich
umundurowania i uzbrojenia osobistego oraz dokonuj¹ wyrównania szeregu. Z chwil¹
przybycia naczelnika OSP dowódcy sekcji wykonuj¹ praw¹ nog¹ krok w przód
z
równoczesnym zwrotem w lewo dostawiaj¹c lew¹ nogê do prawej i wydaj¹ komendy:
„Sekcja BACZNOŒÆ”, „ Na prawo ( lewo ) - PATRZ” i wracaj¹ do poprzednio
zajmowanego miejsca. Naczelnik OSP podchodzi kolejno do dowódcy sekcji przyjmuj¹cej
s³u¿bê, zatrzymuje siê przed min w odleg³oœci trzech kroków. Dowódca sekcji przyjmuj¹cej
salutuje i sk³ada meldunek: „Druhu naczelniku, dowódca sekcji I - szej Kowalski melduje
gotowoœæ (przyjêcia) s³u¿by”. I salutuje ponownie. Naczelnik OSP salutuje, wykonuje
zwrot w prawo i przechodzi w odleg³oœci trzech kroków przed frontem zmiany przyjmuj¹cej
s³u¿bê, dokonuj¹c jej przegl¹du. Po dojœciu do lewego skrzyd³a wykonuje w zwrot w prawo
i podchodzi na odleg³oœæ trzech kroków do dowódcy sekcji zdaj¹cej s³u¿bê. Obaj
równoczeœnie salutuj¹. Dowódca sekcji zdaj¹cej s³u¿bê melduje : „Druhu naczelniku
dowódca sekcji druh.............. melduje sekcjê do zdania s³u¿by” i salutuje. Naczelnik OSP
wykonuje zwrot w prawo i przechodzi w odleg³oœci trzech kroków przed frontem sekcji
zdaj¹cej s³u¿bê. Nastêpnie naczelnik OSP zajmuje miejsce poœrodku zmian s³u¿bowych w

odleg³oœci trzech kroków w linii prostej od ich lewego (prawego) skrzyd³a i wita siê ze
zmianami „Czo³em Druhowie”, sekcje odpowiadaj¹ „ Czo³em druhu naczelniku”. Po
powitaniu naczelnik OSP podaje komendê: „Na moj¹ komendê, sekcje - BACZNOŒÆ”,
„Dowódca sekcji przyjmuj¹cej s³u¿bê , odczytaæ rozkaz dzienny” , „Sekcje SPOCZNIJ”.
Dowódca sekcji przyjmuj¹cej s³u¿bê maszeruje na œrodek zmian s³u¿bowych, zajmuje
miejsce na wysokoœci naczelnika OSP po jego lewej stronie, oddaje honory przez
salutowanie
i odczytuje rozkaz dzienny, podaj¹c komendy: „ Na moj¹ komendê,
„Sekcje BACZNOŒÆ”. Po odczytaniu nag³ówka rozkazu podaje komendê: „Sekcje
SPOCZNIJ” i odczytuje dalsz¹ treœæ rozkazu. Po odczytaniu ca³ej treœci podaje komendê :
„Sekcje BACZNOŒÆ” i odczytuje funkcjê i nazwisko osoby która rozkaz podpisa³a: „
Podpisa³ naczelnik OSP ................ druh ................”. Po tym podaje komendê: „ Zmiany
- SPOCZNIJ ”, salutuje i wraca na poprzednie miejsce. Naczelnik OSP podaje komendê :
„Na moj¹ komendê, sekcje BACZNOŒÆ”
i rozkaz: „Dowódcy sekcji,
odprowadziæ sekcje do zdania i przyjêcia s³u¿by” i komendê: „ Zmiany SPOCZNIJ” .
Dowódcy sekcji podaj¹ komendy: „Na moj¹ komendê, sekcja BACZNOŒÆ”, „ Do
zdania ( przyjêcia) s³u¿by ROZEJŒÆ SIÊ”. Nastêpuje zamiana miejsc ustawienia sekcji.
Po uformowaniu sekcji i wyrównaniu ich szeregów naczelnik OSP wydaje komendê:
„Zmiana s³u¿by”. Dowódcy sekcji podaj¹ nastêpuj¹ce komendy: „Zmiana
BACZNOŒÆ”, „Na prawo ( lewo) PATRZ”, po czym dowódca sekcji zdaj¹cej oznajmia
„S³u¿ba zdana” , a dowódca sekcji przyjmuj¹cej „S³u¿ba rozpoczêta”. Naczelnik i dowódcy
sekcji salutuj¹, a jeden ze stra¿aków (kierowca) uruchamia sygna³y alarmowe w
samochodzie (5 sekund). Nastêpnie naczelnik OSP podaje komendê: „Dowódcy sekcji,
sekcje do swoich czynnoœci ODPROWADZIÆ”. Dowódcy sekcji podaj¹ swoim za³ogom
komendy: „Zmiana - BACZNOŒÆ”, „W prawo (lewo) ZWROT”, „ Do remizy MARSZ”.
Opuszczenie miejsca prowadzenia zmiany przez sekcje, koñczy ceremoniê zmiany
s³u¿by.

Sekcja przyjmuj¹ca
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WIZYTY W OCHOTNICZEJ STRA¯Y PO¯ARNEJ
Oficjalnie zapowiedziane wizyty w Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej mog¹ sk³adaæ:
przedstawiciele najwy¿szych w³adz pañstwowych, wojewódzkich, miejskich i
gminnych
- przedstawiciele w³adz Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
- przedstawiciele w³adz samorz¹dowych
- przedstawiciele w³adz resortowych, MSWiA, Komendy G³ównej Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej
- delegacje krajowe i zagraniczne
W powitaniu honorowych goœci zawsze uczestniczyæ powinien przedstawiciel
ni¿szego szczebla, np.
1)
wizytê sk³ada prezes zarz¹du g³ównego lub cz³onek Prezydium Zarz¹du
G³ównego Zwi¹zku OSP RP w spotkaniu uczestniczy prezes zarz¹du wojewódzkiego lub
cz³onek prezydium zarz¹du wojewódzkiego Zwi¹zku OSP RP, którzy s¹ koordynatorami
wizyty i spotkania.
2) wizytê sk³ada komendant g³ówny Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w spotkaniu
uczestniczy komendant wojewódzki Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
Uczestników spotkania obowi¹zuje ubiór galowy ze
sznurem i najwy¿szymi
odznaczeniami.
Kompania honorowa (pluton) oddaje honory zgodnie z obowi¹zuj¹cymi zasadami
osobom pojedynczym. Je¿eli w spotkaniu uczestniczy delegacja honory oddaje siê jej
przewodnicz¹cemu. Odleg³oœæ od przewidywanego miejsca powitania goœcia, w jakiej
ustawia siê asystê witaj¹cego, kompaniê (pluton) honorowy, przedstawicieli w³adz
administracji pañstwowej i samorz¹dowej, zale¿y od wybranego miejsca ceremonii,
dojazdu lub dojœcia. Wysiadaj¹cy z samochodu lub wchodz¹cy do ustalonego
pomieszczenia goœæ powinien byæ zwrócony twarz¹ do witaj¹cych.
Na 30 minut przed planowan¹ wizyt¹ naczelnik OSP zarz¹dza zbiórkê kompanii
(plutonu) honorowego, dru¿yn MDP i KDP i wprowadza poczty: flagowy i sztandarowy.
Podnosi siê flagê na maszt i oczekuje goœci.
W chwili, gdy osoba sk³adaj¹ca wizytê opuœci samochód, dowódca kompanii
(plutonu) naczelnik OSP wydaje komendy: „BACZNOŒÆ”, „Na prawo - PATRZ”.
Orkiestra gra marsza powitalnego. W przypadku, gdy honorowym goœciem jest Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej lub Prezes Rady Ministrów (Premier) orkiestra wykonuje hymn
pañstwowy a nastêpnie marsz powitalny.
Dowódca uroczystoœci sk³ada raport: „PANIE PREZESIE ZARZ¥DU G£ÓWNEGO
ZWI¥ZKU OCHOTNICZYCH STRA¯Y PO¯ARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,
NACZELNIK ..... MELDUJE OCHOTNICZ¥ STRA¯ PO¯ARN¥ ..... DO POWITANIA”.
Wizytuj¹cy podchodzi do sztandaru, zatrzymuje siê trzy kroki przed nim
i oddaje
honory, osoba w cywilu przez sk³on g³owy, w mundurze przez salutowanie. Nastêpnie w
towarzystwie dowódcy uroczystoœci przechodzi przed frontem pododdzia³ów, wraca na
œrodek szyku i wita siê s³owami: „Czo³em stra¿acy”, pododdzia³ odpowiada „Czo³em druhu
prezesie”. Z kolei wizytuj¹cy udaje siê w kierunku ustawionych do prezentacji osób
przyby³ych na jego powitanie. Prezes (naczelnik) przedstawia je. Dowódca uroczystoœci
salutuje i wraca przed front pododdzia³u i wydaje komendy: „BACZNOŒÆ SPOCZNIJ”.
Powitanie koñczy defilada (przemarsz) kompanii (plutonu) honorowej i innych
(MDP, KDP) uczestnicz¹cych w powitaniu.
Pobyt w jednostce przebiega wed³ug ustaleñ programowych.
Po¿egnanie przebiega w kolejnoœci odwrotnej ni¿ powitanie, na ¿yczenie wizytuj¹cego

mo¿na zrezygnowaæ z udzia³u orkiestry i pododdzia³u honorowego.
Podczas wizyty goœci zagranicznych delegacji towarzyszy przedstawiciel instytucji
zapraszaj¹cej i ewentualnie t³umacz. Prezes OSP otrzymuje wczeœniej dok³adny plan
pobytu delegacji.
W powitaniu uczestnicz¹ prezes OSP i wyznaczone przez niego osoby z Zarz¹du OSP.
Delegacja wita siê przy g³ównym wejœciu na teren jednostki. Naczelnik OSP sk³ada
towarzysz¹cemu delegacji Prezesowi ZW ZOSP RP meldunek: „Druhu Prezesie,
Naczelnik OSP wita delegacjê na terenie stra¿nicy”.
Wymieniaj¹ uœcisk d³oni z przewodnicz¹cym delegacji, po czym przedstawia mu osoby
asystuj¹ce.
Przy powitaniu pozosta³ych cz³onków delegacji wymienia funkcjê i nazwisko. Przy
powitaniu prezes OSP zaprasza goœci do sali konferencyjnej, izby tradycji, œwietlicy, gdzie
przedstawia plan pobytu. Z delegacja mog¹ spo¿ywaæ posi³ki tylko osoby wyznaczone
przez prezesa OSP.
Podczas posi³ku powitalnego i po¿egnalnego (lub jednego uroczystego, gdy wizyta trwa
kilka godzin) goœcie zajmuj¹ miejsca uwa¿ane za honorowe. Razem z nimi najbardziej
zas³u¿eni z gospodarzy.
Na sto³ach ustawia siê proporczyki o polskich barwach narodowych i barwach pañstwa,
które reprezentuje delegacja.
Po¿egnanie odbywa siê w sali konferencyjnej, œwietlicy itp. Po krótkich wyst¹pieniach,
z³o¿eniu ¿yczeñ, podziêkowañ i ewentualnie upominków prezes OSP odprowadza
delegacje do samochodu, autokaru lub na dworzec kolejowy czy lotniczy.
W czasie odjazdu (odlotu) delegacji, ¿egnaj¹cy oddaj¹ honory w chwili, gdy ¿egnani
salutuj¹ przed wejœciem do œrodka lokomocji. Gdy œrodek lokomocji rusza, ¿egnaj¹cy
równie¿ oddaj¹ honory.
Powitanie i po¿egnanie wizytuj¹cych mo¿e odbywaæ siê na granicy w³asnego obszaru
dzia³ania, wówczas na terenie jednostki z tej okazji nale¿y przeprowadziæ uroczysty apel.

Za³. Nr 1

SZCZEGÓ£OWE ZASADY UDZIA£U I ZACHOWANIA
W UROCZYSTOŒCIACH PATRIOTYCZNO-RELIGIJNYCH
Stra¿acka asysta honorowa ze sztandarem uczestniczy w uroczystoœciach
religijnych o szczególnym charakterze, jak œwiêta pañstwowe, regionalne, stra¿ackie oraz
z okazji specjalnych uroczystoœci koœcielnych, w których uczestniczy oficjalna delegacja
stra¿acka. Zachowanie siê stra¿ackich asyst honorowych w czasie uroczystoœci
patriotyczno-religijnych w wyznaniu rzymsko-katolickim.
Msza polowa - uczestnicz¹:
kompania honorowa ze sztandarem
- orkiestra stra¿acka
- stra¿acy do pos³ug liturgicznych.
Poczty sztandarowe przed zajêciem miejsca w koœciele pochylaj¹ sztandar przed
o³tarzem. Miejsce ustawienia kompanii honorowej na wprost o³tarza w kolumnie
czwórkowej z mo¿liwoœci¹ odst¹pienia pierwszego i drugiego rzêdu w lewo dla
utworzenia szpaleru na przejœcie kapelana z komuni¹ œwiêt¹. Stra¿acy kompanii
honorowej pragn¹cy przyj¹æ komuniê œwiêt¹ wykonuj¹ rz¹d 1 i 2 w prawo zwrot, rz¹d 3
i 4 w lewo zwrot. Po komunii samorzutnie, bez komend, wracaj¹ do poprzednio
zajmowanej postawy.
Kompania honorowa oraz pozosta³e pododdzia³y wystêpuj¹ce w szyku zwartym przyjmuj¹
postawê zasadnicz¹ a potem swobodn¹ na komendê swoich dowódców „BACZNOŒÆ”
podawan¹ przed:
- ewangeli¹
- podniesieniem
- komuni¹ œw.
- b³ogos³awieñstwem
Komendy mog¹ byæ poprzedzone sygna³ami wykonanymi tr¹bk¹. Stra¿acy
uczestnicz¹cy w liturgii Mszy Œw. poza szykiem a wystêpuj¹cy w umundurowaniu,
w czasie podniesienia, komunii œw., nie klêkaj¹. Czyni¹ to tylko osoby cywilne. Stra¿acy
stoj¹ Stra¿acy stoj¹, k³ad¹c praw¹ rêkê na sercu.
Przed komuni¹ wiernych dowódcy pododdzia³ów wydaj¹ komendy: „BACZNOŒÆ”,
Pierwszy i drugi rz¹d krok w prawo ODST¥P”, po komunii „Pierwszy i drugi rz¹d krok
w lewo - ODST¥P”, „SPOCZNIJ”.
Funkcyjni pocztów sztandarowych, pragn¹cy przyj¹æ komuniê œwiêt¹ k³ad¹ lew¹ rêkê
na pierœ, w okolicy serca. Zwrot w szyku i rêka na piersi jest oznak¹ dla kapelana o chêci
przyjêcia komunii œwiêtej. Pododdzia³y w szyku, poczty sztandarowe przyjmuj¹ komuniê
na stoj¹co, bez zdejmowania nakryæ g³owy i uzbrojenia osobistego. Tak samo zachowuj¹
siê cz³onkinie MDP, HDP, KDP i OSP, które w szyku i poza nim, nie zdejmuj¹ nakryæ g³owy.
Stra¿acy, którzy wystêpuj¹ w umundurowaniu poza szykiem przyjmuj¹ komuniê œw. w
postawie stoj¹cej (nie klêkaj¹ jak osoby cywilne) z praw¹ rêk¹ po³o¿on¹ na sercu. Poczet
sztandarowy kompanii honorowej zajmuje miejsca po prawej stronie o³tarza, pozosta³e
poczty po lewej stronie.
Msza okolicznoœciowa w obiekcie sakralnym - uczestnicz¹:
poczet lub poczty sztandarowe
- stra¿acy do pos³ug religijnych
- trêbacze.
Poczet sztandarowy kompanii honorowej podczas uroczystoœci centralnych
(wojewódzkich, powiatowych, gminnych) zajmuje miejsca z prawej strony o³tarza. Poczty
wprowadza siê przed zajêciem przez celebransa miejsca przy o³tarzu.Zachowanie
pocztów jak w punkcie 1a).

Sygna³y wykonane tr¹bk¹ w czasie Mszy Œw.:
1.

„SYGNA£ STRA¯Y
PO¯ARNYCH”

2.

„BACZNOŒÆ”

- wykonuje siê przed Ewangeli¹ w momencie, gdy
wierni œpiewaj¹ „Alleluja...”
„SPOCZNIJ” - po s³owach „Oto s³owo Pañskie” „Chwa³a Tobie Chryste”.

3.

„BACZNOŒÆ”

4.

„SPOCZNIJ”

- wykonuje siê przed podniesieniem po s³owach
„cia³em i krwi¹ Pana Jezusa Chrystusa”.
- wykonuje siê po opuszczenia kielicha

„BACZNOŒÆ”
„NA PRAWO PATRZ”

- bezpoœrednio przed komuni¹ po sygnale dzwonka,
przed s³owami kap³ana „Oto Baranek Bo¿y...”

„BACZNOŒÆ”
„SPOCZNIJ”
5.

„BACZNOŒÆ”
„SPOCZNIJ”

6.

- wykonuje siê przed rozpoczêciem Mszy Œw.
w momencie gdy celebrans wychodzi po dzwonku
z zakrystii. Gdy w uroczystoœciach bierze udzia³
poczet sztandarowy wykonuje siê „Sygna³ stra¿y
po¿arnych”

„SYGNA£ STRA¯Y
” PO¯ARNYCH”
„SPOCZNIJ”

- kiedy wierni wypowiadaj¹ „... a bêdzie uzdrowiona
dusza moja.” na sygna³ dzwonka,
-wykonuje siê przed b³ogos³awieñstwem po s³owach
„a teraz udzielê b³ogos³awieñstwa”.
- wykonuje siê po s³owach „idŸcie ofiara spe³niona”.
- wykonuje siê je¿eli w Mszy Œw. uczestniczy poczet
( poczty ) sztandarowy, po s³owach „IdŸcie w pokoju
Chrystusa”.
- po wyjœciu pocztów sztandarowych.

Poczty sztandarowe opuszczaj¹c koœció³ pochylaj¹ siê przed o³tarzem.
Sposób postêpowania pododdzia³ów i pocztów sztandarowych w œwi¹tyniach innych
wyznañ nale¿y uzgodniæ z kapelanami tych wyznañ.

Za³. Nr 2

CHWYTY SZTANDAREM
W postawie zasadniczej sztandarowy trzyma sztandar postawiony na trzewiku
drzewca przy prawej nodze na linii czubka buta. Drzewce przytrzymuje praw¹ rêk¹
powy¿ej pasa g³ównego, ³okieæ prawej rêki lekko przyciska do cia³a.
W postawie swobodnej równie¿ trzyma sztandar przy prawej nodze.
Wykonuj¹c chwyt „na ramiê” sztandarowy k³adzie drzewce sztandaru praw¹ rêk¹
(pomagaj¹c sobie lew¹) na prawe ramiê i trzyma pod k¹tem 45º. P³at sztandaru jest
oddalony od barku oko³o 30 cm.
Wykonuj¹c chwyt „prezentuj” na komendê dowódcy „Na prawo - PATRZ” z po³o¿enia „do
nogi” sztandarowy podnosi sztandar praw¹ rêk¹ i ustawia w po³o¿eniu pionowym, przy
prawym ramieniu (d³oñ prawej rêki znajduje siê na wysokoœci barku), nastêpnie lew¹ rêk¹
chwyta drzewce sztandaru tu¿ pod praw¹, po czym opuszcza praw¹ rêkê na ca³¹ d³ugoœæ
obejmuj¹c ni¹ doln¹ czêœæ drzewca. Wykonuj¹c chwyt „do nogi” z po³o¿enia „prezentuj” lub
z po³o¿enia „na ramiê” przenosi sztandar praw¹ rêk¹ (pomagaj¹c sobie lew¹) do nogi.

Za³. Nr 3

SALUTOWANIE SZTANDAREM
Pochylenie sztandaru (salutowanie) wykonywane jest samorzutnie bez komend z
pozycji „Na prawo - PATRZ” (PREZENTUJ).
Osoba trzymaj¹ca sztandar, prezes lub naczelnik OSP, sztandarowy robi zwrot w
prawo w skos z wysuniêciem jednoczesnym lewej nogi o pó³ kroku do przodu. Lew¹ rêk¹
chwyta drzewce 10 cm poni¿ej p³atu sztandaru, praw¹ rêk¹ w dolnej czêœci drzewca i unosi
na wysokoœæ barku a nastêpnie pochyla sztandar w przód pod k¹tem 45º, prostopadle do
szyku pododdzia³ów. Ciê¿ar cia³a spoczywa równomiernie na dwóch nogach. Powrót do
pozycji „na prawo patrz” (prezentuj) nastêpuje w kolejnoœci odwrotnej.
Sztandar pochylaj¹:
A. Wrêczaj¹cy
przed naczelnikiem lub prezesem w czasie jego wrêczania
B. Naczelnik OSP - p r z e d s z t a n d a r o w y m p o c z t u n a m o m e n t j e g o
wrêczania
C. Sztandarowy pocztu podczas:
1)
prezentacji sztandaru, maszeruj¹c od lewego skrzyd³a pododdzia³ów,
pochyla sztandar a¿ do momentu zajêcia miejsca w szyku. Sztandar prezentuje
w
odleg³oœci 5 metrów od pododdzia³ów
2) dekoracji sztandaru odznaczeniem
3) prezentacji pododdzia³om odznaczenia (jak w pkt C 1)
4) prowadzenia przegl¹du pododdzia³ów przez goœci honorowych. Sztandar pochyla siê
gdy osoba odbieraj¹ca honory znajduje siê 5 kroków przed pocztem a powraca do
postawy zasadniczej, gdy ta osoba przejdzie 1 krok za sztandar.
5) prowadzonej defilady po komendzie „BACZNOŒÆ”, „Na prawo - PATRZ' na 6 kroków
przed trybun¹, a po jej miniêciu o 3 kroki sztandar powraca na ramiê.

6) œlubowania, po wyst¹pieniu przed front szyku i po komendzie
„DO
ŒLUBOWANIA”. Sztandar powraca w pierwotne po³o¿enie po komendzie
„PO
ŒLUBOWANIU”
7) po¿egnania sztandaru, po wyst¹pieniu przed front szyku przez poczet sztandarowy
wykonuje siê chwyty jak na komendê: „Na prawo - PATRZ” (PREZENTUJ). Dowódca
uroczystoœci podaje komendy do wyst¹pienia osoby lub osób ¿egnaj¹cych sztandar.
Maszeruj¹ one do sztandaru i zatrzymuj¹ siê na 3 kroki przed nim. Sztandarowy w tym
momencie salutuje sztandarem pochylaj¹c go tak,
by osoba dokonuj¹ca wykroku i
przyklêku na prawe kolano, mog³a podnieœæ p³at sztandaru do ust. Po wykonaniu tych
czynnoœci osoba ¿egnaj¹ca wstaje a sztandarowy podnosi sztandar do pozycji jak na
komendê „Na prawo - PATRZ” (PREZENTUJ). Dowódca uroczystoœci podaje
komendy do wst¹pienia delegacji do szyku. Delegacja mo¿e wystêpowaæ w sk³adzie 3osobowym, wówczas klêkaj¹ wszyscy
a p³at sztandaru ca³uje osoba znajduj¹ca
siê w œrodku delegacji
8) uroczystoœci koœcielnych w czasie:
a)
przeistoczenia
b) przy komunii œw. od s³ów „Oto Baranek Bo¿y ...”
do
„...uzdrowiona dusza moja”.
c) b³ogos³awienia œw. sakramentem
d) poœwiêcenia sztandaru w koœciele
e) po wejœciu i przy wyjœciu z koœcio³a przed o³tarzem
9) uroczystoœci pogrzebowych:
a)
po komendzie „BACZNOŒÆ” , „Na prawo - PATRZ” na sam moment
wyprowadzenia zw³ok z kaplicy cmentarnej
b) po przemówieniach, w czasie sk³adania trumny do grobu, kiedy
trêbacz wykonuje trzykrotnie has³o Wojska Polskiego a dowódca
kompanii honorowej podaje komendê: „BACZNOŒÆ”, „Na
prawo - PATRZ”
10) defilady samochodowej sztandar przewo¿ony jest samochodem, sztandarowy
salutuje sztandarem wykonuj¹c chwyt „prezentuj”, funkcyjni pocztu siedz¹ na
siedzeniach w samochodzie.

Zdjêcie NR 1 U³o¿enie flagi dla pocztu flagowego

Zdjêcie NR 2 U³o¿enie r¹k w czasie œlubowania

Zdjêcie NR 3 Sposób trzymania
czapki rogatywki

Zdjêcie NR 4 Sposób trzymania
czapki d¿okejki

Zdjêcie NR 5 Postawa zasadnicza ze sztandarem

Zdjêcie NR 6 Postawa ze sztandarem na ramieniu

Zdjêcie NR 7 Postawa ze sztandarem na komendê “Na prawo - PATRZ”

Zdjêcie NR 8 Sztandarowy salutuj¹cy sztandarem w miejscu przez pochylenie

Zdjêcie NR 9 Prezentacja sztandaru podczas marszu

