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ZASADY POSTĘPOWANIA ZE SZTANDAREM 
1. Opis sztandaru, poczet sztandarowy 
Sztandar dla hodowców zrzeszonych w Polskim Związku Hodowców Gołębi Pocztowych jest 
najważniejszym symbolem naszej organizacji. Wszelkie uroczystości, w których uczestniczy 
sztandar, takie jak: rocznice powstania, wystawy, msze, uroczystości pogrzebowe i walne 
zgromadzenie, wymagają oddania mu należnego szacunku i honoru. Sztandar należy godnie 
reprezentować w czasie uroczystości, jak również odpowiednio obchodzić się z nim w czasie 
transportu i przechowywania.  
Sztandar stanowi płat materiału o wymiarach 100 x 100 cm umocowany do drzewca. W ornamencie 
sztandaru uwzględnia się motywy charakterystyczne dla danego oddziału np. herby, a także 
elementy regionalne. Sztandar powinien być przechowywany rozwinięty w oszklonej gablocie. 
We wszelkich uroczystościach z udziałem sztandaru uczestniczy poczet sztandarowy złożony 
z trzech osób w tym prowadzący poczet. Przez ramię założone są szarfy, spięte rozetą łub związane 
na lewym boku. Członkowie pocztu na rękach mają białe rękawiczki.   

2. Postawy (chwyty sztandarem) 

  
  

 

 

 

 3. Poświęcenie sztandaru 
Poświęcenie sztandaru ma miejsce w kościele lub podczas Pielgrzymki na Górę Św. Anny. Poczet 
sztandarowy ze sztandarem przeznaczonym do aktu poświęcenia zajmuje miejsce z prawej strony 
prezbiterium, a pozostałe poczty sztandarowe uczestniczące w uroczystości religijnej ustawiają się 
po obu stronach głównej nawy kościoła. Kapłan po zajęciu miejsca przed ołtarzem powinien krótko 
poinformować zebranych o tym, jakiej uroczystości poświęcona jest msza święta. 
Akt poświęcenia sztandaru następuje po komunii świętej. Uczestniczący w uroczystości religijnej 
wstają, poczet sztandarowy i pozostałe poczty salutują, a ksiądz wypowiada słowa: 



 „Niech pod tym sztandarem święty Franciszek zawsze darzy Wam swymi łaskami, a Wy swym 
stosunkiem do ludzi i przyrody, starajcie się być tego godni” 
następnie błogosławi sztandar i zebranych. Po poświęceniu sztandaru jeden z członków zarządu 
może złożyć podziękowanie kapłanowi za dokonanie tego aktu. 

4. Udział sztandaru w liturgii mszy świętej 
Msze z udziałem sztandaru PZHGP odznaczają się uroczystą oprawą i sprawowane są ku czci 
św. Franciszka, w intencji żyjących i zmarłych hodowców  lub dziękczynnie. 
Przed rozpoczęciem uroczystej mszy świętej poczet wprowadza sztandar, a za nim do kościoła 
wchodzą hodowcy. Sztandar wprowadza się i wyprowadza z kościoła w pozycji „prezentuj” 
(prowadzący pocztu podnosi lekko sztandar do położenia pionowego, dłoń prawej ręki obejmuje 
dolną część drzewca sztandaru, a lewa ręka podtrzymuje drzewce na wysokości barku). Poczet 
sztandarowy zatrzymuje się przed Najświętszym Sakramentem, a prowadzący wraz z pocztem 
przyjmuje postawy: „zasadniczą” (na „baczność”), „prezentuj” i „salutuje”. Następnie 
prowadzący wykonuje chwyt „prezentuj”, po czym poczet zajmuje wyznaczone miejsce skosem 
do ołtarza głównego. W czasie trwania mszy świętej poczet stoi w postawie „zasadniczej”. 
W czasie podniesienia prowadzący pocztu przyjmuje postawę „prezentuj” i „salutuje” 
sztandarem, a następnie powraca do postawy „zasadniczej”. Przed samą komunią św., przy 
słowach kapłana „oto Baranek Boży”, prowazący pocztu przyjmuje postawę „prezentuj” 
i „salutuje”, a po opuszczeniu hostii przyjmuje postawę „zasadniczą”. Po zakończeniu 
prowadzący wykonuje chwyt „prezentuj”, następnie wychodzi z pocztem na środek kościoła, 
„salutuje” sztandarem w kierunku ołtarza głównego, po czym wykonuje następujące chwyty 
sztandarem: postawa „zasadnicza” i „prezentuj”, potem wykonuje w tył zwrot i wyprowadza 
sztandar, wychodząc jako pierwszy z kościoła, a za nim pozostałe poczty.  

5. Udział sztandaru w pogrzebie 
Obecność sztandaru związku w pogrzebie hodowcy ma znaczenie kulturowe, będąc jednocześnie 
ważnym elementem tradycji. Uczestnictwo sztandaru związku w ostatniej drodze hodowcy należy 
się każdemu, który odchodzi z naszego grona. Hodowców uczestniczących w pogrzebie, poczet 
sztandarowy i delegacje idące z wieńcami obowiązuje stój reprezentujący. Sztandar związku należy 
udekorować kokardą koloru czarnego (kirem). W czasie świeckiego pogrzebu hodowcy kondukt 
otwiera sztandar niesiony w pozycji „na ramię” (prowadzący pocztu kładzie drzewce sztandaru 
prawą ręką, pomagając sobie lewą, na prawe ramię i trzyma je prawą ręką pod kątem 45 stopni), 
a w pogrzebie religijnym poczet sztandarowy idzie za krzyżem, przed trumną. Podczas mszy 
żałobnej w kościele poczet sztandarowy ustawia się w postawie „zasadniczej”, a na cmentarzu 
zajmuje miejsce blisko trumny, również przyjmując postawę „zasadniczą”. Podczas opuszczania 
trumny do grobu poczet sztandarowy przyjmuje postawy: „prezentuj” i „salutowanie”. 
Po zakończeniu pochówku poczet sztandarowy zwija sztandar i opuszcza cmentarz. 

6. Uroczyste zebranie. 
Ważniejszym uroczystościom w związku, takim jak: jubileusz, dekoracja odznaczeniami i walnym 
zebraniom, powinien towarzyszyć sztandar. Jego wprowadzaniu i wyprowadzaniu należy nadać 
uroczysty charakter. Wprowadzanie sztandaru odbywa się na komendę prowadzącego uroczystość 
„Poczet sztandarowy – sztandar wprowadzić”. Prowadzący niesie sztandar w pozycji „na ramię. 
Hodowcy w tym czasie stoją. 
Jeśli przewiduje się dłuższy czas trwania uroczystości, sztandar umieszcza się w stojaku. 
Na komendę prowadzącego pocztu „Poczet sztandarowy – stój”, następnie na komendę „W lewo 
zwrot” lub „W prawo zwrot” poczet ustawia się w kierunku zebranych, asysta przyjmuje postawę 
„zasadniczą”, prowadzący pocztu „salutuje” sztandarem, wykonuje postawę „prezentuj”, 
po czym wykonuje w tył zwrot, umieszcza sztandar w stojaku, ponownie robi w tył zwrot, 
a prowadzący pocztu wydaje komendę „W prawo zwrot”, następnie „Poczet – za mną marsz” 
i wyprowadza poczet sztandarowy. Przy ceremonii wyprowadzania sztandaru czynności są 
podobne, tylko w odwrotnej kolejności. 
 


