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Zal. Nr4
PRZYKLADOWY SCENARIUSZ

dla d
Punkt

orcqramu
Zapowiedi spiker-a Czynnosci, rozkazy i komendy d-cy

uroczvstoscl
Koftendy

1
Zbi6rka OSP' Uformowanie Dododdziil6w

wyznaczenie dow6dc6w, udzielenie
niezbqdnego instrukta:u, ptzecwiczenie
Powitania. ito.

Przemarcz
uformowanych
pododdzial,ow
mEFCe
uroczystoSci*

na
oficjalnej

"Na plac oficjalnej uroczysto6ci
w kolumne marszowa- kierunek
w prawo (w lewo) - MASZEROWAC"
(po przybyciu na miejsce)i
'W pododdziatach - ZATRZY UAd.
FRONToWAC. wYR6wNAC.
POKRYC"

d-cy kompanii
(plutonu) _ ,
,,BACZNOSC".
,,W czwdrki

zwRoT",
,,Klerunek za
mnd"
,,Kompania-
MARSZ' (cjqg
dalszy wiadomo)

Pzek€zanie
dowodzenia d-cy
uroczystoScj

(wiadgmo-zlo2enie meldunku o gotowosci
pododdzial6w w sile --. ludzi i pojazd6w
do zlozenia Eoortu)

Po ewentualnej
k-dzie
,,BACZNOsc",
,,Na prawo -
PATRZ"
d c y
pododdzial6w
salutuia') Czynnosci nie wymagajece zapowiedzi spikera.

Svqnal svrenv i heinal (bez udzialu d-cy uroczvstogci)
Raport i ptzeglad
pododdzialow
(przy dtwiekach
marsza generalskiego)

Dow6dca uroczvslo6ci:
Pododdeialy n; rnoiq k-de:
BACZNOSC" ' "t{a prawo-PATRZ'
{orkieslra gra mafsza z przerwq w
momencie skladania raooriu i oo
przegl4dzie podczas pozdrawiania
stra2ak6w)
(Po przeglqdzie ,i pozd.owieniu
q@2ak6w)' BACZNOSC!' SPOCZNIJ! ,

Wszyscy d-cy
saluluj4

przestajA
salutowac

2 lJroczyste podniesienie
flagi padstwow€j na
maszt

,,Poczet flagowy do podnleEienia flagl
pa6stwowej - MARSZ", ,,BACZNOSC",
,,Na prawo - PATRZ", ,,Flaga na
maszt' (orkiesfa g.a hymn pahstwowy).

BACZNOSc! SPOCZNtJt
,,Poczet flagowy - do szyku -WSTAP"_

D-ca pocztui
,Poczel -
t ARSZ",

"Poczet 
-

STOJ",
,,sPoczNrJ"
(poczei, d-cy
salutuj4
przestajE
salutowa6)
,,Poczet - w tyl
zwRoT",
,,MARSZ"
Poczet
,,sroJ", ,,w tyl
- zwRoT",
,,sPoczNtJ"') przy wiekszej ilosci pododdzial6w. natezy k-de dotyczace wszystkich pododdriai6t popaedzid

zapowiedzi4 "Pododdzialy 
- BACZNOSo! itd.
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Okoltcznoactowe- Jak wyzej

Wreczente srtandaru_-
ufundowanego przez
sPO€CZeistwo

a) odczytanie aktu
nadania
s4andaru

aklu wreczenia
sztandaru
ookona:

#ffili*Fm;:-.a;,"

ffi"''"t'*ft',,#.::
,,SPOCZNIJ"

iihlixil{"ri{ft',4!ai?r:ff :
il,X,,!lXT"" ";"",i91fl ",fl;#::#
J'y #;;" 1' ol!?",ii"Xi*"0-,i,'i" "1", j

u'#*:"ffill,':ffi
l;#ffial:4:jffi
::5?'/:' * lI:",#;iJ' ",',"1:y:saandarwprawows io
Wykonuje iewondz krok w przod

Pldaje naczelnikowi do ucalowania plat

Z koleipeyciqga sztandar do srebe.
Y^1'l_l?11 stope pzyJmuiqc posrawe
zasadnjcza

:i':l:ii:i:J*'-i*l osP i wrecza

Naczelnjk OSE'Poczet

,,MARSZ",
,,P6c2et - ST6J.',
,,sPoczNtJ"

Poczet i d-cy
saJulujq

-Naczelnik OSp
przestale
salutowai
-Naczelnik kleka

-Naczelnjk cafuje
krawed2 sztandaru
-naczelnik wstaje
-wtedy Naczeinik
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-podchodzi do pocztu, zatrzymuje sie w
postawte zasadniczej ptzed
s4andarcwym , wrecza lnu sztandar ze
slowami: 

"Strzezcie honoru teao
sztandaru jak :renicy oka'.

-nastepnie naczelnik OSp wy-konuje ze
saandarcm w tyi zwrot _

-r wykonuje lewa nogq krok w prz6d

-podaje sztandarowemu do ucalowania
plat srandaau
-przyciqga do siebie sztandar

-cofa Jew4stope do postawy
zasadniczej

naczelnik OSP po wreczeniu sz.landaru
chora2emu ma zasalut0wa6 irazem z
asystAchorazego przeslaje satutowaC.

Naczelnik wykonuje w iyt zwrct i wraca
na swoje miejsce. (lMedy pada rozkaz
d-cy uroczystosci),,Poczet
sztandarowy - do paezentacji
sztandaru -,,MASZEROWAC,

saandarowy
przestaje salutowai,
odbiera srandar ze
slowami:
,Przyrzekamy ,
Ze honoru tego
sztandaau nie
sPlamimy".

-poczet sztandafowy
ptze''yvva

"poczet sztandarcwy
klQka na lewe kolano
-saandarowy c€llje
krawed2 sztandaru
-poczet szandarcwy
wstaje

salutuje

(poczel r6wno
z naczelnikiem
Przestaje salutowad)

Dowodca pocztu
pooaje (omenoQ:
,Poczet - *IARSZ"

mbdz,e2owych druzyn
PoZamiczych

-Odczytanie roty
Slubowania

,,Na pGwo - PATRZ,,, ,,poczet
- do prezentacji
pazed fiontem

"Wyznaczone roty - do Slubowania -
I,YYSTAPIC"

,,BACZNOSc",,,Oo Stubowania',,,,po
- Stubowaniu - SPOCZNIJ",
,,Roty - .lo szercgu - WSTAple"

D-ca zgnrpowanra: 
"

podo.ldziat6w - lVySTAptd, (po
przybyclu pocztu przed trvbune)
,,BAczNoSC,, 

' 'spijczNtJ".

,,DruZyny mlodztezowe - do
Slubowenia - WYSTApte

D-ca poczlu:
POCZET! MARSZI
POCZETIST6J!

D-cy MDP (HDP)
,,BAGZNOSc - w
prawo - ZWROT,,,
,,Kierunek - za
mnq - druzyna "
MARSZ" ,,Druzyna -
sToJ", ,,w tewo -
zwRoT",
,,sPoczNrJ"
D-ca rot:
,Roty - MARSZ",
,,Roty - STOJ",
, ,Roty. SPOCZNU',

"Roty ZWROT'
"MARSZ", ,,Roty "
sT6J", ,,W tyl -
ZWROT!
SPOCZNIJI
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lorkiestra gra marsi6i- -

(Gd! dt:tzyny wr6c4 da szeregu pada
Aome nd a d-cy u toc zistosc
,.BACZNOSC", ,. ; prawo _ PATRZ-.
,,Flczet,.sztandarowy _ do szyku -

Komendy d-cow
sekcji l\4Dp takje
same jak ptzy
wyslepowaniu pEe;
Slubowaniem
ldentycznie jak
op€ano wyZej pzy
wysepowana{r

Pasowanie cztontOw
MDP na stra2aka
mt00aezowca

Druiyna nrooiGloG
pasowania - WyST,ltptC"
(orkrest|a gra marsza)
lPa przyjsciu na niejsce i

iflHlg "'"'"n 
- do Pasowania -

lPo pasowanu) ,pierwszv szefeo _ \,
lewo - ZWROT", ,,Xierunet 

'_ 
ni

Siiiil -1ii*^i;,a?zoro - sroJ",
;fl#+;;** 

- ero Pasowania -
(Po Pasowaniu i dekoracji druqieoo
szereg! - pada komenda 

-d_&

uroczystosci:
,.Drugi szereg - w lewo ZWROT,,.
"Na . swoie miejsce . nmnSZ-,

igf#o, 
- sio.r", srnw*rl,i

r?:?lili dru'vna - do szvku

(O*jestra gra marsza)

Anatosicznie lii-ii
Slubowania

1-szy szereg l\4Dp

po wykonaniu taech
krokdw k{eka na
prawe kotano

!/.os) - MARSZ!

(Nastepuje dekoracja
pasowanych
odznakam0

o-ca pasowanei
MDP:
,BAczNoSe", ,,wprawo - ZWROT,,,
,,Kienrnek za mha -
dru2yna".
- (po wykonaniu w
tyl zwrot i 3 krok'w -
w ptzod w prawo w

Deloraclazasluzonych-
czlonk6w OSp
- dekoracji dokona ....._

(P-o odczytanru listy od;aczonvch)
-vvyczytani do odznaczinii

- zwRoT", ,.po szyku - miiizl.-
,wyznaczeni tierunt<owi - oo cEfrti&
na oznaczone miejsca :

"W Pododdzlalach - BACZNOSC".
.,Defitada - w PRAwo
(Po zatrzymaniu sie przed trvbunaprzestaie satutowa6 i skiada mel;unei

- wYsTAP"
(Po dekoracji orkiestra gra TUSZ.
KroiKo, energiczniej
"uruhon' cywilom _ dziekuje, moaa
ooejsc na uprzednro zaimowaie
mrejsca 

"Umundurotvani,',,,W prawo

odmaszerowai".
,,Do defilady - w kotu|hnQ maGzowq
xrerunet w pmwo _ MASZEROWAC,.'
{Urk|eStra gra ̂ Wa|szewianke")
D-ca zgrlpowania zblrzajac sre Co
Krerunkowego podaje ,formalna,(omende:

Po otzymanlt
odznaczenia ,Ku
chwale Oiczvznv
Druhu Prezesie" 

'

DeRlaca pooooEiraEi
pieszych i jednostek
2lr]otoryzowanych.

D-cy pluton6w
(sekcji)
Wystepuiq krck
w ptzod z
r6wnoczesnyrn
zwrclem w lewo).
Bacznoi6lW czw6rki
w prawo , zwroll
Kierunek za mnq
Pfurton (w Vl zwrot,
3 kroki w pz6d - w
prawo w skos) -
,,MARSZ"
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(Po..symbohcznym przeoeciu wstegi
Krourm syonate syreny alarmowei i
otwarciu bram - padajq komendy d-cy
zgrupowanaa: )
,,BAGZNOSC,,, ,,Na prawo - PATRZ",
,,Poczty sztandarowe - clo stEznicv -
ODf$ASZEROWAi"-
(Orkiestra 9|a mafsza)
(Po zako6czeniu czesci oficjalnej d-ca
uroczystosci dziekuje pododdzialom,
np.:
,W imieniu organizatodw dzisiejszej
uroczystosci wszystkim jednoslkom,
kt6re swoim udzialem i wzoaowq
postawa uswietflity dzisiejsza
uroczystosi, skladam gorae
podziekowanie. Zycze bezpiecznego
powrotu, po przyje:dzie prosze zlo2yd
meldunek do SK, KP PSP.

(Ciqg dalszy defltady)

o fozpoczeQu defilady pododdziai5w
pieszych i jednostek znotoryzowanych
w srle ... ludzi ... pojazd6w, nastepnie po
zasalulowaniu wykoduje w lewo zwaot,
3 kroki w lewo I salLlujac peylmuje
rownrez defltad9).

(Kolumna sa.nochodowa w szyku
zwarlyrn posuwa sie za pododdzialami
pieszymj w odleglo6ci co najmniej 100
m, z szybkosciE 15 km/godz.)
(Po defiladzie d-ca zgrlpowania
przestale sautowad, wykonuje w lewo
zwrot, 3 kroki, w lewo zwaot ipo
zasalutowaniu melduje o zakohczeniu
defilady pododdzialow pieszych j
lednostek zlrotoryzowanych).
Po zlo2eniu meldunku i zasalutoMniU
wyKonule w tyt zwaot i na czele
ork'estry, kt6ra stala przed trybun4
wraca do lododdzial6w prowadzonych
w tym czasie przez d-cg l-szel t(ompania
przed Dom St-azaka

D-ca 1-go
pododdzialu masze-
ruje za orkieslrq
10-15 krok6w, p.ty
pieftszym kie.unko,

,,BACZNOSC", ,,NA
prawo - PATRZ"
I salutuje (lewa r9ka
uszlywniona). Po
minieciu trybuny - 5
krok6w: pEestaje
sa/utowae, minqwszy
kierunlowego
pcrdale , komende:
sAczNoscl
sPoczNtJ!

Uroczyste otwarcie
Domu Strae"ka
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Zat NrsPRZYKTADOWE WSKAZANIA
dla orldeslrv

Punkt proqramu Komendy i rozkary d+iI?dEiliGii
1

Raport i przeglqd
pododdziat6w OSp

, nNa plawo {tewol
PATRZ" Marsz generalski z prze@

w momencie skkdania €portu
I pooczas pozdrawiania
strazak6wUroczyste

podnaesienie flagi
Panstwowej na
maszt

ilxi:?wy 
rrasmenr <omendy) FLAGA _ M Hymn paistwowy

uroczystoSci
Okoliczno5ciowe
przem6wienia
WEczenie sztandaru{ro oqczyranru aktu nadania szlandaru, gdy

wreczajEry otzyma sztandar od fuodatoE I
podniesie go do pozycii pionowe, cdy
saanoarowy omyma szlaqdar od
Naczelnika OSP

,Sygnat strazy pozamfh;

Prezentacja
s4anoaau przed
frontem
padod.lziel6w

"poczet sz'iandarolvy - do prezenbcl
saandarL przed frontem pododdziai6tv
maszerowad'.

Energiczni ma|sz, np.
"Warszawianke"

Slubowanie
mlodzje2owych
druzyn oozamiczvch

Podczas przemarszu mto-zie2owych dru:yn
Przeo uybune - do Sluoowanra oraz
!!?aq!9!9!aqtU!q !!!ubowan ju

Marsz (kr6tki, 2wawy)

Uroczysle pzyjecie
czlonk6w
mlodzieiowych

Jak wy2ej Jal wy2ej

Defilada lo.xiestra maszerule ts trrot<ow -i-ZE'
zgrupowanra. przed trybunA zawija w lewo
I zaipymuje sie naprzeciwko rrybuny, nreco
wczesnrer)
Po defii;dzie i ztoieniu przez o.ce
zgrupowanta meldunKu o zakoiczeniu
defi{ady -. oftiestra maszeruje za d-c4
zqrupowanta I doiacza do Dododdzial6w.

"wa rszawian ka

Otl/arcie Dornu
Stra2aka

..._ "Poczty sztanOarowe Oo itraznicy
ctdmaszerowa6!'

Marsz
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Zal. Nr 6
PRZYKIADOWY SZCZEG6LOWY PRZEBIEG UROCZYSTOSCI

alla spikera

L.D. PunK programu edzi LJwaqi
1

Paemaasz uiormowanych
pododdziabw z ..- na miejsce
oficjalnej uroczysto6cj.

(Przybycie pododdziat6w OSp
na miejsce uroczystosci)

Zlozenie raportu-

Uroczyste podniesienie flagi na
maszl.

Olwarcie uroczystosci.
Okolicznosdowe przem6wienie

(Okolo godz.

Tu slar2ba intormacyjno-sprawozdawcza
organizaior6w dzisiejszej uroczystosci
posw,econej (akeSlenie cham4eru
uroczystosci ...)
Dzieh dobry paistwu I
W imieniu organjzator6w witam patistwa
I wyrazam radosi z powodu licznego
uozlalu w naszei imp|ezie. Za chwile
bedziemy Swiadkami podniosbj
uroczlstosci zwiqzanej z:
-jubileuszem Ochotniczei Stra2v
Pozarnej pol4czonej z wrgczaniem

spiker fozpoczyna

Rozpoczecia pracy
sprkera nastepuje w
zasadzie w6wczas,
gdy jednoslki OSP
zbiizajA sie do
m|elscS
uroczystoSci_

3
4

lsztandaru, i
]-SJubowanlem MDP itp I
| ." kilka minut zobaczymy I
lpododdziaiy, kt6re wezma udzial w I
ldzisiejszej uroczystoSci itd. ... I
lOto wkraczaja na ptac oficjatnej I
luroczystosci uformowane pododdzialyl
strazy po2arnych przybyte na dzisiejszEl
uroczystosd nie tylko z naszej gmrny ale I
takze z sesiednich gmin Na czetel
koiumn masze.uje popula.na o.kiestra... ipod batut4 kapelmistrza __. . za orkiestra I
maszeruje Jubilatka Ochotnrcza Stra2 J
Po2arna ...rtd NastQpne pododdziafu |
tworzEsEsiednie OSP. I
... . Za chwile nastqpi raport, kt6ry zloZy l

i
Padajq komendy: ,,BACZNOS6", ,,Na I
prawo (lewo) - PATRZ" (orkiestra gra I
maFza generalskiego z przewu?.l
w momencie skladania raoonu i w czasie I
pozdrawiania pododdzial6w OSp). I
Rapo.t przyjmie -.. po faporcie I
naslQpuje pEeglqd pododdzia6w I
i pozdrowienie stra2ak6w przez ..I
Prezesa ZarzAdu Wojew6dzkiego ZOSP I
RP Druha... I
Spiker: ,Wszyscy zaprcszeni goscie sal
proszeni o zajecie miejsca na trybunie'. I
A teraz nastAJi uroczyste podniestenie l
flagina maszl. i
Padajq stosowne komendy) - gdy I
padnie komenda: - ,,Poczet flagowy do Jpodniesienia flagi paistwowoi -l
l/lARSZ" orkiestra gra hymn I
Rzeczypospolitej Polskiej. (Gdy poczet I
flagowy wrcci do szeregu pada nastepna I
zapowieclz spiketa). losoba oMierajqca
,.Otu/arciauroczysloscrdokona l imp.ezewjta



Wrcczenie szandaru OSP w .

a) odczytanie aktu
nadania sAandaru

saandaru.
Dekoracja sztandaru
najwy2szym odznaczeniem
KOrcOracylnym_

Prezentacja sztandaru pr:ed
frontem pododdzial6w.

U.oczyste Slubowanie druiyn
miodzie2owych OSP

-odczylanie roq/ Slubowania

Pasowanie czlonk6w druiyn
mlodziezowych OSP na
sifa2ak6w.

Z historja tul. Jednostki zapozna nas
Druh .
Obecnie nasiali historyczna chwila
dzisiejszej uroczystoSci: wrQczenie
Jubiiatce tj. ... szlandaru ufundowanego
z rnrqarywy przy wydatnej pomocy
tnansowel,.. .
D-ca ufoczystosct rna glos.
lcdy pczet s2tanalarcwy znajdzie sie w
wyznaczonyn mtqscu przed trybunE
pada kaEjna zapawieoi Sptkera).

O odczytanie akiu nadania sztanda.u
prcsze Druha ...
Aktu wreczenia sztandaru dokona
Prezes ZW ZOSP RP Druh ...
Jubilatka doznala niez/vyklego
wyroznienia za zasiugi jak,e poloiyla
OSP . dla umocnienia ochrony ppoz na
lerenie swojego dzialania - nadane jeJ
zoslalo uchwalq Prczydium Zatzqdu
Gt6wrcgo ZOSP RP Nr...  z dnja...
ooznaKa._..,. ._..
Dekoracji nowo wrgczonego sztandaru
OSP -.. tym zaszczytnym odznaczeniem
dolona w imieniu Zarzadu Glowneqo
z o s p R p d h . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

-

ooecnE nastqJi prezentacja
udekorowanego sztandaru przed
frontem pododdzial6w.
Obecnie bedzjemy 6wiadkami podniostej
ceremonii Slubowania mlodziezowych
dru:yn OSP ,.. na nowo wreczony
szlanoat,
Mlodzie2 zrzeszona w szer€gach OSp
pragnie publicznie zadeklarowad sw6j
udzial w kontynuacji zaszczytnych zadai
zwi4zanych z ochronA iycla i mienia
obywateli.
Dow6dca uroczysio6ci ma girs.
Padaja stosowne komendy - (144/staoi
naJpterw poczet sztandatowy, p6Zniei
dru1yny mlodziezowe, nastepnie
wystqpE wyznaczone roty - pada
kanenda) ,,Bacznos6 do
SLUBOWANI'f'
-spiker zapowiada:
O odczylanie roty slubowania prosze ..
(Po Slubowaniu, po powrocie dtuZyn i
pocztu sztandarcwego alo szeregu pada
zapawiedZ spikerc) .

Po zlo2eriu Slubowania mstqpi
uroczyste przyjecie do MDP.
Jest to ceremonia oparta na
Sredniowiecznych wzoaach rycerskich,
kiedy to pasowano mfrcdziefca na
rycePa, w6wczas gdy posiadal
wyrnagane urniejetnosci kunsdu
rycerskiego. Podobnie kazdy chtopiec j
dziewczyna, jesli ukoiczy niezbedne
szkolenie po2amicze c€ najmniej l-go

imiennie
zaproszonych
gosci, OSP,
spoleczedstwo itd.
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,,Na Strczaka Mlocziezowca'. SluZba w
szefegach stEilcfra ochotniczego ma
wi€le podobnych cech, stia:ak j€k
kiedys rycerz, stoi na strazy 2ycia I
mienia ludzkiego.
oowodca uoczystoaci ma qlos
(Kiedy druzyna zatEynuje sie przed
t ybunA spiker zapowiada).
Ceaemonii pasowania dokona...

a) akt pasowania pazez
Ptezesa

b) wec2enia pasowaaym
pamqtkowych odznak

Kazdy z czlonk6w MDP l&Ypada
podziekowac
ipogratulowa6
rodzicom za trud,
jakiwtozyli

swoich dzieci.
0ekoracja zasluzonych
dz'afaczy i czlonk6w OSP.

Ollzyma z tak... parniEtkowa odznake
czlonka Zwiqzku Ochotniczych Strazy
Pozarnych Rzeczypospoliiej potskjej. (W
czasle powrotu dNiyn pasowanych do
szeregu orkiestra grc 

"warszawianRe).ZasluZeni dzialacze i czlonkowie OSp ...
otzyrnal4 za swoja dtugoletni4
nienagann4 slu2be spolecznq w
szelegach OSP zaszazyine
ottznaczenia. Liste odznaczonych
odczYla ... prcsze bardzo) ...
(udostepnia wry. mikrofon). (Oaw6dca
uroczystoSjci - ,Wyczytani do
odznaczenia przed trybune -
W/STAP").
Nasza uroczysto66 dobiega koica,
za chwile nastqlci defilada pododdziat6w
pieszych i jednostek zmotoryzowanych.

Deilada pododdzial6w pieszych Defitada odbedzie sie pzed
ijednostekzmotoryzowanych. ]

11 I CzeSO artystyczna. KorzystajEc jeszcze z okazji pragne
poinformowa6, Ze po defiladzie nastali
ciqg dalszy uroczysto6ci (co?, gdzie?,
kjedy?)

Wszystkim pa'istwu za liczrty udzial
lswietniajacy oficjalna czQsc naszej
uroczysto6ci w imieniu organizatoa6w
skladam serdeczne podzieko\,vania.
Do zobaczenia iusiyszenia w.._ na
ufoczystoSci przekazania remizy OSP
w ._. !1l dniu _.. jtp.

UWAGA OGOLNA: podane w streszczeniu przyklady powinny by6 wykorzystywane przy
opaacowywaniu wskazai dla dow6dcl uroczysto6ci, spike.a, ikapelmistrza, dostosowujqc
je kazdorazowo do programu uroczysto6cj.


