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I.

Zasady ogólne

1. Musztra to całokształt czynno ci i zachowa zobowi zuj cych stra aków do
post powania w ci le okre lony, uporz dkowany i jednolity sposób . Wyró nia si
musztr indywidualn i musztr zespołow .
1) Musztra indywidualna przygotowuje stra aka do indywidualnych wyst pie
słu bowych
2) Musztra zespołowa przygotowuje pododdziały i oddziały do wyst pie
słu bowych.
2. Pododdziały i oddziały wyst puj i działaj w odpowiednim ugrupowaniu i szyku.
1) Ugrupowanie jest to ustawienie stra aków, pododdziałów i oddziałów, w szyku
odpowiednim do wykonania okre lonych czynno ci w ustalonych odst pach
i odległo ciach, frontem w nakazanym kierunku. Rozró nia si ugrupowania
rozwini te i marszowe.
a) Ugrupowanie rozwini te – to ustawienie oddziału, pododdziału lub
pododdziałów w linii prostej, frontem w jednym kierunku,
w nakazanym szyku, w odst pach okre lonych w regulaminie lub
w rozkazie dowódcy. Pododdziały przyjmuj je w czasie wyst pie
słu bowych oraz uroczysto ci.
b) Ugrupowanie marszowe – to ustawienie oddziału, pododdziału lub
pododdziałów w kolumnach do marszu.
2) Szyk - to okre lone w regulaminie ustawienie stra aków lub pododdziałów - do
wspólnego wykonywania czynno ci — w ugrupowaniu rozwini tym lub
marszowym.
Stra acy (pododdziały) ustawiaj
si
w szyku zgodnie z podziałem
organizacyjnym lub w sposób nakazany przez dowódc . Niektóre szyki mo e ju
tworzy dwóch stra aków, np.: szereg, rz d.
3) Szyk składa si z nast puj cych elementów (Rys. 1):
a) skrzydło - prawe i lewe zako czenie szyku;
b) front - kierunek ustawienia stra aków;
c) czoło kolumny - pocz tek kolumny;
d) ogon kolumny - koniec kolumny;
e) odst p - oddalenie mi dzy stra akami, pododdziałami lub
oddziałami, mierzone wzdłu frontu szyku;
f) odległo
oddalenie
mi dzy
stra akami,
szeregami
i pododdziałami, mierzone w gł b szyku;
g) szeroko - odst p mi dzy skrzydłami szyku;
h) gł boko - odległo od czoła do ogona szyku;
i) kierunkowy - to poruszaj cy si w nakazanym kierunku stra ak, do
którego równaj inni stra acy. W kolumnie dwójkowej, trójkowej,
czwórkowej itd. - to stra ak na prawym skrzydle czoła kolumny
(pierwszego szeregu).
j) zamykaj cy - stra ak lub pododdział znajduj cy si w ostatnim
szeregu kolumny na lewym skrzydle.
Czynno ci stra aków w szyku:

a) krycie - ustawienie si stra aków lub pododdziałów w rz dzie,
w linii prostej;
b) równanie - ustawienie si stra aków lub pododdziałów w szeregu,
w linii prostej;
c) odst powanie - zwi kszanie odst pów mi dzy stra akami
(pododdziałami) w szyku o okre lon liczb kroków;
d) ł czenie - powrót do szyku poprzedniego (przed odst powaniem).
2) Szereg - to szyk, w którym stra acy stoj obok siebie w odst pie równym
szeroko ci dłoni (mierzonym na wysoko ci łokci), frontem w jednym kierunku,
w linii prostej;
3) Dwuszereg - to szyk, w którym dwa szeregi stra aków stoj jeden za drugim,
frontem w jednym kierunku, w odległo ci równej półtorej długo ci wyci gni tej
r ki z wyprostowanymi palcami (około 1,2 m). Stra acy drugiego szeregu kryj
swoich poprzedników.
a) Dwuszereg jest pełny, je eli stra aka lewoskrzydłowego pierwszego
szeregu kryje stra ak drugiego szeregu; niepełny - je eli nie kryje.
b) W razie potrzeby do wykonania okre lonych zada mo na
formowa równie inne szyki, np. trójszereg itp.

4) Kolumna - to szyk, w którym stra acy - stoj c frontem w jednym kierunku,
jeden za drugim, w odległo ci około 1,2 m - tworz rz d (kolumn pojedyncz )
lub dwa i wi cej rz dów (kolumn dwójkow , trójkow itp.) ustawionych
w odst pach równych szeroko ci dłoni. Gł boko kolumny nie mo e by
mniejsza ni jej szeroko .
5) Linia kolumn - to szyk, w którym kolumny pododdziałów stoj jedna obok
drugiej na tej samej wysoko ci, w ustalonych odst pach, czołem w jednym
kierunku.
6) W szyku dowódca ugrupowania zajmuje miejsce, z którego mo e najdogodniej
dowodzi . Dowódcy ni szych szczebli znajduj si w miejscach okre lonych dla
nich w regulaminie i mog wyst powa z szyku tylko na komend lub za
zezwoleniem dowódcy ugrupowania.

a) Dowódca,
podaj c
komend
stra akom
w ugrupowaniu
rozwini tym, stoi na rodku przed frontem szyku w odległo ci
umo liwiaj cej obserwowanie skrzydeł lub wi kszej cz ci szyku
bez konieczno ci odwracania głowy.
b) Dowódca maszeruj cy na czele pododdziału podaje komendy bez
zatrzymywania si , odwracaj c głow w lewo.
c) Podczas samodzielnego marszu pododdziału dowódcy mog
wychodzi z szyku, aby poda komendy i sprawdzi ich wykonanie.
d) Je eli dowodzenie pododdziałem (stra akiem) przejmuje inny
dowódca, poprzedza to zapowiedzi zawieraj c nazw tego
pododdziału (stopie i nazwisko stra aka) oraz zwrotem - „Na moj
komend ".

II. Rozkaz i komenda
3. Rozkaz to polecenie podj cia okre lonego działania lub zaniechania działania, wydane
słu bowo stra akowi przez przeło onego lub uprawnionego starszego.
4. Komenda - to krótki rozkaz składaj cy si z zapowiedzi i hasła (b d tylko z hasła)
podany słownie lub przez rodki ł czno ci do natychmiastowego wykonania, a gdy
dotyczy grupy stra aków lub pododdziału (oddziału) - równie jednoczesnego
i jednolitego.
1) Zapowied komendy podaje si wyra nie, głosem dono nym, przeci gaj c
ostatni zgłosk .
2) Hasło komendy (wydrukowane w regulaminie du ymi literami) podaje si po
krótkiej przerwie, gło no, wyra nie, krótko i dobitnie. Po ha le nale y wykona
komend .
5. W celu zwrócenia uwagi pododdziałów lub poszczególnych stra aków, w zapowiedzi
komendy wymienia si nazw pododdziału lub stopie i nazwisko stra aka, np.:
„Pierwsza kompania (pluton, sekcja), w szeregu - ZBIÓRKA", „Stra ak (nazwisko),
w prawo- ZWROT".
6. Wszystkie komendy podawane pododdziałom (stra akom) w miejscu poprzedza si
komend „BACZNO ". Wyj tkiem s te, które składaj si z samego hasła, i wezwania
skierowane do pododdziałów np. „Pierwsza sekcja" lub do stra aka np. „Stra ak
(nazwisko)".
7. Komendy przekazywane przez rodki ł czno ci, dotycz ce wszystkich pododdziałów,
przyjmuj i natychmiast podaj swoim pododdziałom ich dowódcy.
8. W celu przerwania niewła ciwie wykonywanej czynno ci, wykonania niewła ciwie
wydanej komendy lub powrotu do poprzedniego poło enia , podaje si komend
„WRÓ ". Stra acy wracaj wtedy do takiej postawy, w jakiej byli przed rozpocz ciem
wykonywania czynno ci.
9. Podczas podawania komend i wydawania rozkazów poszczególnym stra akom
wymienia si stopie i nazwisko stra aka lub jego funkcj .

III. Musztra indywidualna
III.I. Postawa zasadnicza i swobodna
10. Postawa zasadnicza (Rys. 2) — to pozycja przyjmowana przez stra aków do
wykonania nakazanych czynno ci lub do wyst pie słu bowych.
11. W postawie zasadniczej stra ak stoi nieruchomo. Ci ar ciała spoczywa równomiernie
na obu stopach. Pi ty s zł czone, stopy za rozwarte na szeroko
rodkowej cz ci
podeszwy buta. Nogi w kolanach wyprostowane, mi nie nóg lekko napr one. Tułów
wyprostowany. Brzuch lekko wci gni ty, ramiona cofni te do tylu - na jednakowej
wysoko ci i równolegle do linii frontu. R ce opuszczone i wyprostowane w łokciach. Palce
zwarte i wyprostowane (Rys. 3); palec rodkowy uło ony wzdłu szwu spodni (spódnicy).
Głowa podniesiona, wzrok skierowany na wprost, usta zamkni te.
12. Postaw zasadnicz Stra ak przyjmuje na komend „BACZNO " oraz bez tej
komendy w nast puj cych przypadkach:
1) na zapowied komendy nie poprzedzonej komend „BACZNO ";
2) po wykonaniu komendy „ZBIÓRKA";
3) podczas wydawania lub otrzymywania rozkazów;
4) podczas składania meldunku i przedstawiania si ;
5) podczas oddawania honorów w miejscu;
6) podczas podawania komend w miejscu;
7) podczas rozmowy z przeło onym lub starszym
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13. Postawa swobodna (Rys. 4a) - to pozycja umo liwiaj ca stra akowi cz ciowy
odpoczynek podczas wykonywania regulaminowych czynno ci, wyst pie słu bowych
"

oraz uroczysto ci. Przyjmuje si j na komend „SPOCZNIJ" oraz samoczynnie
w sytuacjach okre lonych w regulaminach, np. po odliczeniu.
1) Na komend „SPOCZNIJ" stra ak energicznie wysuwa lew nog w lewo
w skos na odległo równ połowie długo ci stopy.
Ci ar ciała spoczywa na prawej nodze. R ce opuszczone swobodnie. Stra ak
ma swobod ruchów, lecz nie wolno mu rozmawia w szyku.
2) Podczas oficjalnych wyst pie stra ak wysuwaj c nog w lewo skos wykonuje
lekkie przybicie, po czym cofa nog i stawia stopy jak w postawie zasadniczej.
W razie potrzeby poprawia umundurowanie, a tak e równanie i krycie.
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3) Stra ak przyjmuje postaw swobodn w rozkroku (Rys. 4b) tylko podczas
długotrwałych
zaj
szkoleniowych.
Przyj cie postawy swobodnej w rozkroku wykonuje si wysuwaj c lew nog do
przodu nast pnie doci gaj c j ponownie do prawej nogi i odsuwaj c nog lew
do boku z równoczesnym zało eniem r k z tyłu .
14. Zwroty w miejscu (Rys. 5) wykonuje si na komend : „W lewo (w prawo, w tył) ZWROT".
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15. Zwroty w lewo i w tył (Rys. 6) wykonuje si w stron lewej r ki, na obcasie buta lewej
nogi i czubku prawego buta, energicznie dostawiaj c najkrótsz drog nog pozostawion
w tyle.
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16. Zwrot w prawo wykonuje si odwrotnie do zwrotu w lewo. W czasie zwrotu górna
cz
ciała pozostaje jak w postawie zasadniczej; nóg w kolanach nie zgina si .
17. Zwrot w miejscu wykonuje si na dwa tempa:
Tempo pierwsze - wykonanie zwrotu, tempo drugie - energiczne dostawienie najkrótsz
drog nogi pozostawionej w tyle.
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18. Zwroty w marszu wykonuje si na komend „W prawo – ZWROT” lub „W lewo –
ZWROT”.
1) Do wykonania w marszu zwrotu w prawo hasło komendy nale y poda w chwili,
gdy stra ak stawia na ziemi praw nog . Na hasło stra ak wykonuje jeszcze krok
lew nog , po czym – w tempie jednego kroku – obraca si na czubkach obu
butów o 900. Po wykonaniu zwrotu wyrzuca praw nog w przód, akcentuje
pierwszy krok i maszeruje w nowym kierunku.
2) Do wykonania w marszu zwrotu w lewo hasło komendy nale y poda w chwili,
gdy stra ak stawia na ziemi lew nog . Na hasło stra ak wykonuje jeszcze krok
praw nog , po czym – w tempie jednego kroku – obraca si na czubkach obu
butów w lewo o 90o. Po wykonaniu zwrotu wyrzuca lew nog w przód,
akcentuje pierwszy krok i maszeruje w nowym kierunku.

III.II Marsz, bieg i zatrzymanie
19. Marsz rozpoczyna si z postawy zasadniczej lew nog . Wykonuje si go krokiem
defiladowym lub zwykłym, natomiast marsz w miejscu — tylko krokiem zwykłym.
1) Marsz poprzedza komenda np.: „Stra ak (nazwisko), „kierunek na wprost
(w lewo, w prawo, w tył na lewo, w tył na prawo, w lewo w skos, w prawo
w skos) — MARSZ" lub „Stra ak (nazwisko), za mn - MARSZ".
2) Po ka dej komendzie pierwsze trzy kroki wykonuje si krokiem defiladowym na
wprost (z wyj tkiem marszu w miejscu).
20. Krok defiladowy (Rys. 7) stosuje si :
1) rozpoczynaj c marsz (pierwsze trzy kroki);
2) w marszu po komendzie „BACZNO ";
3) w marszu po zapowiedzi komendy dotycz cej zatrzymania si ;
4) w czasie wyst powania z (wst powania do) szyku.
21. Stra ak, rozpoczynaj c marsz krokiem defiladowym, podnosi stop na wysoko około
20 cm i stawia j spr y cie z przybiciem. Tułów ma wyprostowany, pier podan do
przodu, wzrok skierowany na wprost.
Ruchy r k wykonuje na przemian , robi c wymach r k do przodu, zgina j w łokciu
i płynnie przenosi tak, aby kciuk znalazł si na dolnej cz ci mostka. Dło i przedrami
uło one w linii prostej równolegle do podło a , palce zł czone i wyprostowane, a kraw d
kciuka skierowana w stron tułowia - w odległo ci około 5 cm od piersi. R k przenosi do
tylu (nie skr caj c dłoni) najkrótsz drog , do oporu w stawie łokciowym i barkowym.
Długo kroku - 70-80 cm. Tempo marszu – 96-100 kroków na minut .
22. Krok zwykły obowi zuje podczas poruszania si w ugrupowaniach marszowych.
Stra acy, wyst puj cy indywidualnie, stosuj go równie podczas oddawania honorów
w marszu, a tak e w czasie podchodzenia do (odchodzenia od) przeło onego.
23. Maszeruj c krokiem zwykłym stra ak ma głow uniesion , tułów wyprostowany.
Wymach r k swobodny - w takt marszu. Długo kroku - 60-70 cm. Tempo – 96 -100
kroków na minut . Wysoko ci podnoszenia stopy nie okre la si . Nale y lekko przybija
stopami.
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24. Podczas uroczysto ci, w czasie marszu krokiem zwykłym, obowi zuje taki wymach
r ki, jak w marszu krokiem defiladowym.
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25. Z kroku defiladowego do zwykłego przechodzi si na komend „SPOCZNIJ". Stra ak
stawia jeszcze dwa kroki defiladowe i rozpoczyna marsz krokiem zwykłym. Zmienia krok
na zwykły równie bez komendy, po pierwszych trzech krokach rozpoczynaj cych marsz.
Komendy w marszu podaje si tak, by hasło komendy padło równocze nie z postawieniem
lewej nogi przez stra aka (pododdział).
26. Marsz w miejscu (Rys. 8) wykonuje si na komend „W miejscu - MARSZ";
zarówno rozpoczynaj c marsz w miejscu jak i podan do przej cia z ruchu do marszu
w miejscu. W pierwszym przypadku stra ak rozpoczyna marsz w miejscu lew nog . W
drugim przypadku komendy podaje si na lew nog . Stra ak wykonuje jeszcze dwa kroki
w ruchu, po czym maszeruje w miejscu.
1) Marsz w miejscu polega na unoszeniu i opuszczaniu na przemian prawej i lewej
stopy na wysoko około 10 cm z jednoczesnym wymachem r k w takt marszu.
2) Aby stra ak maszeruj cy w miejscu ruszył naprzód, podaje si komend „Na
wprost — MARSZ" na lew nog .
Stra ak wykonuje jeszcze dwa kroki w miejscu, nast pnie rozpoczyna marsz na
wprost.
%%
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27. Bieg z miejsca i z marszu wykonuje si na komend : „Biegiem - MARSZ". Na
zapowied komendy stra ak ugina r ce w łokciach, a na hasło rozpoczyna bieg lew nog ,
pochylaj c tułów lekko do przodu i poruszaj c r kami w takt biegu. Długo kroku - 80100 cm, tempo biegu - 160-180 kroków na minut .
1) Hasło komendy do przej cia z kroku zwykłego do biegu podaje si na lew nog .
Stra ak robi wówczas jeszcze jeden krok i rozpoczyna bieg.
2) Na hasło komendy „Zwykły - KROK", podane na dowoln nog , stra ak
zwalnia bieg stawiaj c w tym tempie jeszcze trzy kroki i rozpoczyna marsz
nakazanym krokiem.
28. Zatrzymanie nast puje na komend , np. „Stra ak (nazwisko) - STÓJ". Po zapowiedzi
stra ak zaczyna maszerowa krokiem defiladowym, a po ha le daje jeszcze jeden krok,
przystawiaj c - do drugiej nogi - nog , na któr padło hasło, po czym przyjmuje postaw
zasadnicz .
29. W celu zatrzymania biegn cego stra aka, podaje si komend „Zwykły — KROK",
a nast pnie komend , np.: „Stra ak (nazwisko) — STÓJ".
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30. Kierunek marszu zmienia si na komend : „Kierunek — W LEWO (w prawo, w tył
na prawo, w tył na lewo, w lewo w skos, w prawo w skos)" lub według wskazanego
przedmiotu terenowego.

III.III Chwyty sztandarem
31. W postawie zasadniczej ze sztandarem u nogi (Rys. 9) sztandarowy trzyma sztandar
postawiony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na linii czubka buta. Drzewce
przytrzymuje praw r k powy ej pasa głównego, łokie prawej r ki lekko przyciska do
ciała. W postawie swobodnej równie trzyma sztandar przy prawej nodze.
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32. Sztandarem wykonuje si nast puj ce chwyty: „na rami ", „prezentuj" „do nogi"
oraz „salutowanie”.
1) Wykonuj c chwyt „na rami " (Rys. 10), sztandarowy kładzie drzewce praw
r k (pomagaj c sobie lew ) na prawe rami i trzyma je pod k tem 450. Płat
sztandaru musi by oddalony od barku na szeroko około - 30 cm.
2) Wykonuj c chwyt „prezentuj" (Rys. 11) z poło enia „do nogi", podnosi
sztandar praw r k i ustawia w poło eniu pionowym przy prawym ramieniu
(dło prawej r ki znajduje si na wysoko ci barku), nast pnie lew r k chwyta
drzewce sztandaru tu pod praw , po czym opuszcza praw r k na cał długo ,
obejmuj c ni doln cz
drzewca.
3) Wykonuj c chwyt „do nogi" z poło enia „prezentuj" lub z poło enia „na
rami ", przenosi sztandar praw r k (pomagaj c sobie lew ) do nogi.
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33. Na podan kompanii honorowej komend „Na prawo (lewo) - PATRZ" sztandarowy
wykonuje sztandarem chwyt „prezentuj". Przeniesienie sztandaru do nogi nast puje na
komend „BACZNO ".
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34. Salutowanie sztandarem w miejscu (Rys. 12) wykonuje si z postawy „prezentuj".
Gdy odbieraj cy honory zbli y si na 5 kroków, sztandarowy robi zwrot w prawo w skos,
z jednoczesnym wysuni ciem lewej nogi w przód na odległo jednej stopy (30 cm),
i pochyla sztandar w przód pod k tem do 45°. W tej postawie pozostaje do czasu gdy
odbieraj cy honory nie znajdzie si w odległo ci kroku za sztandarem. Wówczas przenosi
sztandar do postawy „prezentuj". W marszu salutuje si , opuszczaj c sztandar z poło enia
„na rami " w taki sam sposób jak w miejscu. Sztandarowy pochyla sztandar na komend
„Na prawo - PATRZ", natomiast bierze na rami na komend „BACZNO ".

III.IV Zachowanie si

stra aków w szyku

35. Stra ak oraz jego s siedzi (jeden z prawej i jeden z lewej strony) , przed którymi
przechodzi przeło ony lub starszy (w dalszej cz ci regulaminu termin „przeło ony”
oznacza tak e „starszy”) przyjmuj postaw zasadnicz . Powracaj do postawy swobodnej,
gdy przeło ony minie prawego (lewego) s siada.
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36. Wyst powanie z szyku
1) Stra ak wywołany z pierwszego szeregu, np.: „Stra ak (nazwisko)", przyjmuje
postaw zasadnicz i odpowiada gło no „Jestem". Na komend „WYST P"
wyst puje trzy kroki na wprost (krokiem defiladowym) i staje w postawie
zasadniczej.
Na jego miejsce wst puje natychmiast stoj cy za nim stra ak z drugiego szeregu
(stawiaj c dwa kroki).
2) Stra ak wskazany bez podania nazwiska wymienia swój stopie słu bowy
i nazwisko.
3) Stra ak wywołany z drugiego szeregu (równie skrzydłowy) robi wykrok lew
nog , lew r k dotyka lewego ramienia swojego poprzednika, po czym cofa
lew nog do prawej (na ten znak stra ak pierwszego szeregu robi praw nog
krok w prawo w skos do przodu). Nast pnie wywołany wyst puje pi kroków:
dwa kroki - krokiem zwykłym (wyrównuj c do frontu szyku), trzy kolejne za krokiem defiladowym. Po przej ciu wywołanego stra ak pierwszego szeregu,
który wyst pił krok w prawo w skos, wraca na swoje miejsce daj c lew nog
krok w lewo w skos do tyłu. Post puje podobnie, gdy wywołany wraca na swoje
miejsce.
4) Na komend „WST P" wywołany robi w tył zwrot, wraca na swoje miejsce
w taki sam sposób, jak podczas wyst powania i przyjmuje tak postaw , jak
pododdział. Stra ak drugiego szeregu, zajmuj cy miejsce wyst puj cego wraca
na swoje miejsce wykonuj c dwa kroki w tył.
5) Komendy „WYST P" i „WST P" podaje si równie grupie stra aków. Je eli
komenda „WYST P" dotyczy kilku stra aków stoj cych w pierwszym szeregu,
wyst puj oni jednocze nie. Stoj cy obok siebie w drugim szeregu wyst puj
kolejno, zaczynaj c od prawego; natomiast stra acy, którzy nie stoj w tym
szeregu obok siebie - jednocze nie. Na komend „WST P" wywołani stra acy
robi w tył zwrot i wracaj na swoje miejsce jednocze nie lub w kolejno ci
wyst powania z szyku.
6) W wypadku ustawienia pododdziału w w skim miejscu (korytarzu itp.)
wywołany stra ak (grupa) wyst puje krok przed szyk.
7) Stra ak wywołany z trzeciego lub dalszego szeregu , na komend „WYST P"
przechodzi za plecami stra aków swojego szeregu na praw stron kolumny lub
na stron wskazan przez dowódc . Nast pnie - maszeruj c wzdłu skrzydła
trójszeregu lub wzdłu czoła kolumny - wyst puje trzy kroki przed front szyku.
Stra ak wywołany z czoła kolumny równie wyst puje trzy kroki przed front
szyku, a na jego miejsce wst puje stra ak kryj cy go. Natomiast stra ak
wywołany z drugiego szeregu kolumny wyst puje w sposób podany dla
dwuszeregu.
Na komend „WST P" stra ak post puje w sposób opisany w pkt. 4
8) Stra ak wywołany z kolumny w marszu przechodzi za plecami stra aków
swojego szeregu na praw stron kolumny i maszeruje na wysoko ci swojego
szeregu
w odst pie
jednego
kroku
od
prawoskrzydłowego.
Wywołany w marszu do przeło onego podchodzi do niego z lewej strony. Je eli
przeło ony nie zatrzyma si , maszeruje obok niego (na tej samej wysoko ci) i po
oddaniu honorów melduje si w marszu.
Na komend "WST P" oddaje honory, zatrzymuje si i po zwrocie w miejscu
w odpowiednim kierunku wraca na swoje miejsce w szyku.
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9) Na komend „DO MNIE" lub np.: „Do kapitana (nazwisko)" stra ak nie
znajduj cy si w szyku idzie krokiem zwykłym najkrótsz drog do
wzywaj cego, zatrzymuje si trzy kroki przed nim w postawie zasadniczej,
oddaje honory i melduje si , np.: „Panie kapitanie, melduj si na rozkaz".
10)
Stra ak wywołany z szyku w miejscu opuszcza go jak przy wyst powaniu.
Dalsze czynno ci wykonuje jak stra ak wywołany spoza szyku.
Na komend „WST P" oddaje honory, robi zwrot w miejscu we wła ciwym
kierunku i krokiem zwykłym wraca najkrótsz drog na swoje miejsce.
37. Na komend „Czapk - ZDEJMIJ" stra ak zdejmuje nakrycie głowy praw r k
i przekłada je do lewej, swobodnie opuszczonej r ki (Rys. 13). Trzyma je stron
wewn trzn do siebie, orzełkiem do przodu. Kapelusz trzyma si na wyci gni tej dłoni
orzełkiem do przodu. Na komend „Czapk - WŁÓ " stra ak chwyta praw r k za
daszek czapki (obrze e beretu, kapelusza) i dwiema r kami nakłada j na głow .
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III.V Oddawanie honorów
38. Stra acy oddaj honory w nakryciu i bez nakrycia głowy - zarówno w miejscu, jak i
w marszu.
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39. W miejscu, w nakryciu głowy stra ak salutuje w postawie zasadniczej. Z chwil
zbli enia si przeło onego na odległo trzech kroków frontuje w jego kierunku i podnosi
szybkim ruchem do daszka czapki (obrze a hełmu, beretu, kapelusza) praw r k tak
uło on , aby przedrami i dło oraz zł czone palce - wskazuj cy i rodkowy - tworzyły
lini prost ; pozostałe palce dłoni s zło one i przyci ni te kciukiem. Wystaj c cz
palca rodkowego przykłada - od strony palca wskazuj cego - do brzegu daszka czapki (do
obrze a hełmu, beretu, kapelusza) nad k tem prawego oka; dło jest zwrócona ku
przodowi, łokie za skierowany w dół i na prawo w skos. Gdy przeło ony minie stra aka,
ko czy on salutowanie, opuszczaj c szybkim ruchem r k do poło enia w postawie
zasadniczej , po czym przyjmuje postaw swobodn . Salutuj c w miejscu (np. podczas
meldowania si ), przytrzymuje r k przy nakryciu głowy przez sekund .
40. W miejscu, bez nakrycia głowy stra ak frontuje, przyjmuje postaw zasadnicz
i wykonuje energiczny skłon głowy.
Po podej ciu do przeło onego oraz przed odej ciem od niego oddaje honory przez
przyj cie postawy zasadniczej i skłon głowy.
41. W marszu, w nakryciu głowy stra ak salutuje z jednoczesnym zwróceniem głowy
w stron przeło onego, przy czym lewa r ka opuszczona wzdłu osi tułowia pozostaje
nieruchoma. Palce r ki s zł czone i wyprostowane. Salutowanie rozpoczyna trzy kroki
przed przeło onym, a ko czy po mini ciu go. Podczas wyprzedzania rozpoczyna
salutowanie w momencie zrównania si z przeło onym, a ko czy po przej ciu trzech
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kroków. Je eli przeło ony wyprzedza stra aka, ten zaczyna salutowa w chwili zrównania
si z przeło onym , a ko czy po oddaleniu si przeło onego na odległo trzech kroków .
42. W marszu, bez nakrycia głowy, stra ak wykonuje energiczny skłon głowy
w kierunku przeło onego w odległo ci trzech kroków.
43. Je eli stra ak biegnie, to przy oddawaniu honorów przechodzi do kroku zwykłego.
44. Stra ak przyjmuj cy honory ma obowi zek odpowiedzie na nie w sposób podany
w regulaminie.

IV. Musztra zespołowa
IV.I Sekcja
45. W ugrupowaniu rozwini tym sekcja wyst puje w szeregu (Rys. 15a); i w dwuszeregu
(Rys. 15b).
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46. W ugrupowaniu marszowym sekcja wyst puje w rz dzie (Rys. 16a) oraz w kolumnie
dwójkowej (Rys. 16b).
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47. W celu ustawienia stra aków w szyku dowódca zarz dza zbiórk .
1) Na zapowied komendy, np.: „Pierwsza sekcja", lub na komend
„BACZNO " stra acy zwracaj si frontem do dowódcy i przyjmuj postaw
&

zasadnicz . Nast pnie dowódca podaje zapowied , np.: „W dwuszeregu",
i staje w postawie zasadniczej w miejscu, w którym chce ustawi pododdział. Na
hasło „ZBIÓRKA" stra acy biegn do dowódcy i staj w nakazanym szyku,
w postawie zasadniczej i w tym samym co on kierunku (je eli nie nakazał
inaczej). Stra ak prawoskrzydłowy staje z lewej strony dowódcy, a na zbiórce
w kolumnie (rz dzie) - za nim. Rozpoczynaj c formowanie szyku, dowódca
wychodzi przed front pododdziału na tak odległo , aby mógł obj
go
wzrokiem lub wykonuje wykrok praw nog z jednoczesnym zwrotem w lewo.
2) W celu wyrównania
i pokrycia w szyku, dowódca podaje komend
„SPOCZNIJ".
Dowódca mo e równie nakaza zbiórk w innym miejscu lub kierunku. Okre la
to w komendzie, np.: „Pierwsza sekcja, w dwuszeregu (w kolumnie
dwójkowej), na drodze, prawe skrzydło (czoło) na wysoko ci trybuny,
frontem do hangaru - ZBIÓRKA". Je eli zbiórk nakazuje si ponownie,
mo na poda komend „Pierwsza sekcja, w dwuszeregu, na poprzednim
miejscu - ZBIÓRKA".
3) W celu sformowania kolumn w marszu — na komend np.: „Druga sekcja,
w kolumnie dwójkowej, za mn , w marszu - ZBIÓRKA" - dwójka czołowa
maszeruje za dowódc sekcji w odległo ci trzech kroków, reszta stra aków
doł cza do niej.
4) Dowódca mo e równie nakaza zbiórk w wyznaczonym miejscu i kierunku
marszu, podaj c komend np.: „Druga sekcja, w kolumnie dwójkowej, na
drodze w kierunku wsi, w marszu - ZBIÓRKA".
48. Na komend „ROZEJ
SI " stra acy natychmiast rozchodz si w dowolnych
kierunkach. Dowódca mo e w komendzie okre li miejsce, w którym maj przebywa ,
np.: „Na ł k - ROZEJ
SI ", „Do namiotów (biegiem) - ROZEJ
SI ", lub
kierunek rozej cia si , np.: „Od czoła, w prawo - ROZEJ
SI ", „W tył - ROZEJ
SI ".
49. Równanie i krycie w szyku stra acy wykonuj samoczynnie po komendzie
„SPOCZNIJ" albo na komend „Równaj - W PRAWO" wydan po komendzie
„BACZNO ”.
Na komend „Równaj - W PRAWO" wszyscy stra acy jednocze nie i energicznie
zwracaj głowy w prawo, z wyj tkiem prawoskrzydłowego, i staj tak, aby prawym okiem
widzie tylko swego s siada, a lewym pier czwartego od siebie. Po wyrównaniu, na
komend „BACZNO " jednocze nie zwracaj głowy na wprost.
50. Odliczanie stosuje si w celu ustalenia stanu liczbowego stra aków lub sformowania
nowego szyku. Wykonuje si je na komend np.: „Kolejno - ODLICZ", „Do dwóch ODLICZ". Mo na tak e nakaza odliczanie do jakiejkolwiek liczby, np.: „Do trzech
(pi ciu, dziesi ciu) - ODLICZ".
1) Na zapowied komendy stra acy przyjmuj postaw zasadnicz .
2) Na hasło „ODLICZ" stra acy pierwszego szeregu zwracaj jednocze nie głowy
w prawo z wyj tkiem prawoskrzydłowego.
Stra ak prawoskrzydłowy
pierwszego szeregu zwraca głow w lewo i zaczyna odliczanie. Pozostali
stra acy pierwszego szeregu, odwracaj c energicznie głowy z prawej na lew
stron , podaj kolejno liczby, po czym zwracaj głowy na wprost i przyjmuj
postaw swobodn . Natomiast stra acy drugiego szeregu zwracaj uwag na
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podan przez ich poprzedników liczb , która tak e ich dotyczy, i wraz z nimi
przyjmuj postaw swobodn .
3) Je eli dwuszereg jest niepełny, to lewoskrzydłowy drugiego szeregu - po
odliczeniu - zwraca głow w kierunku dowódcy i melduje gło no: „Niepełny"
lub „Pełny”.
4) W celu sformowania kolumn dwójkow ze stra aków maszeruj cych w rz dzie,
stosuje si odliczanie w marszu na komend „Do dwóch - ODLICZ". Stra acy
odliczaj wówczas, nie zmieniaj c tempa marszu, i kolejno zwracaj głowy
w lewo. W podobny sposób wykonuje si w marszu komend „Kolejno —
ODLICZ".
51. Odst powanie nakazuje si , aby ułatwi przegl d stra aków lub zapewni im wi ksz
swobod ruchów w czasie wicze . Polega ono na zwi kszeniu odst pów mi dzy
stra akami o liczb kroków podan w komendzie, np. „Od prawoskrzydłowego
(lewoskrzydłowego), pi (dziesi ) kroków - ODST P (biegiem - ODST P)". Na
hasło komendy stra acy - z wyj tkiem skrzydłowego, od którego zaczyna si odst powanie
— robi w lewo (prawo) zwrot i maszeruj (biegn ) w nakazanym kierunku, ogl daj c si
przez lewe rami - ka dy na bezpo rednio za nim maszeruj cego (biegn cego) stra aka. Po
jego zatrzymaniu si nast pny stra ak robi tyle kroków, ile podano w komendzie.
Nast pnie zatrzymuje si , robi w prawo (lewo) zwrot, wyrównuje i samorzutnie przyjmuje
postaw swobodn .
1) Podczas odst powania od rodka wskazuje si stra aka, od którego nale y
rozpocz
wykonywanie tej czynno ci. Na komend , np. „Od stra aka
(nazwisko), krok - ODST P" lub „Od stra aka (nazwisko), w prawo
(w lewo), krok - ODST P", wyznaczony stra ak mówi „Jestem" i na sekund
podnosi lew r k do poziomu z dłoni uło on w płaszczy nie pionowej.
2) Je eli pododdział jest ustawiony w dwuszeregu, lew r k podnosi do poziomu
równie stra ak kryj cy wskazanego z pierwszego szeregu.
52. Ł czenie odbywa si w odwrotnym kierunku ni odst powanie na komend , np.: „Do
prawoskrzydłowego (lewoskrzydłowego) - Ł CZ (biegiem - Ł CZ)" lub „Do
stra aka (nazwisko) - Ł CZ (biegiem - Ł CZ)" albo „Do stra aka (nazwisko) w lewo
(w prawo) - Ł CZ (biegiem - Ł CZ)".
53. Przesuni cie szyku o krok w przód lub w tył odbywa si na komend , np.: „Pierwsza
sekcja, krok na wprost (w tył) - MARSZ". Stra acy robi krok w nakazanym kierunku,
nie zmieniaj c frontu.
1) W celu przesuni cia szyku do przodu na odległo wi ksz ni krok podaje si
komend , np.: „Sekcja, sze kroków na wprost - MARSZ" lub - je eli nie
podaje si liczby kroków - „Sekcja, na wprost - MARSZ".
2) W celu przesuni cia szyku w tył na odległo wi ksz ni krok, najpierw nale y
poda komend do wykonania zwrotu w tył, a nast pnie - dotycz c
przesuni cia.
3) Przesuni cie szyku w prawo (lewo) wykonuje si po zmianie frontu szyku.
54. Zmiany frontu ugrupowania rozwini tego dokonuje si na komend , np.: „Sekcja,
w prawo (w lewo) zachod - MARSZ". Stra ak skrzydłowy nieruchomego skrzydła
zachodzi w miejscu w prawo (w lewo) w takim tempie, aby maszeruj cy po okr gu mogli

zachowa równanie. Po doj ciu sekcji do odpowiedniego miejsca dowódca podaje
komend „Sekcja - STÓJ".
Zachodzenie odbywa si krokiem zwykłym.
55. Zmian ugrupowania w miejscu nakazuje si , gdy stra acy stoj w postawie
zasadniczej.
1) Z szeregu w rz d przechodzi si na komend „W prawo - ZWROT", natomiast
z rz du do szeregu „W lewo - ZWROT".
2) Z szeregu w kolumn dwójkow przechodzi si na komend „W dwójki,
w prawo - ZWROT". Stra acy, na których podczas odliczania wypadła liczba
jeden, robi w prawo zwrot w miejscu, a oznaczeni liczb dwa wykonuj na
obcasie buta prawej nogi i czubku lewego buta cz
zwrotu w prawo, po czym
lew nog robi energiczny wykrok w lewo w skos i — dostawiaj c praw nog
do lewej - staj na lewo od swych s siadów. Czynno ci te nale y wykonywa w
tempie podobnym jak zwroty czyli „na dwa tempa”.
3) Z kolumny dwójkowej do szeregu powraca si na komend „W szereg, w lewo FRONT".
4) Stra acy, którzy podczas formowania dwójek robili zwrot w miejscu (oznaczeni
liczb jeden), wykonuj na obcasie buta lewej nogi i czubku prawego buta cz
zwrotu w lewo, po czym praw nog robi energiczny wykrok w lewo w skos
i — dostawiaj c lew nog do prawej - staj na prawo od swych s siadów.
Stra acy oznaczeni liczb dwa robi zwrot w lewo w miejscu.
5) Z dwuszeregu w kolumn dwójkow przechodzi si na komend „W prawo ZWROT", z kolumny dwójkowej do dwuszeregu natomiast na komend „W
lewo - ZWROT".
a) Kolumn dwójkow (rz d) z dwuszeregu (szeregu) formuje si
zawsze w prawo; dwuszereg i szereg z kolumny dwójkowej (rz du)
— w lewo.
b) W marszu z kolumny dwójkowej w rz d przechodzi si na komend
„W rz d - W TYŁ". Stra acy z lewego rz du przesuwaj si w takt
marszu za swych prawych s siadów, zachowuj c regulaminowe
odległo ci.
By ułatwi wykonanie tej czynno ci, stra acy poruszaj cy si na
ko cu kolumny (w ogonie) samorzutnie zwalniaj do chwili, kiedy
odległo ci w kolumnie zostan odpowiednio wyrównane.
6) Z rz du w kolumn dwójkow przechodzi si na komend „W dwójki –
W PRZÓD". Stra acy, na których podczas odliczania wypadła liczba dwa,
przesuwaj si w przód na lewo od swych poprzedników. Ustawione w ten
sposób dwójki doł czaj i kryj dwójk czołow , która skraca krok bez
komendy. Po przyj ciu regulaminowych odst pów i odległo ci podaje si
komend „Zwykły - KROK".

IV.II Pluton
56. W ugrupowaniu rozwini tym pluton wyst puje w nast puj cych szykach:
1) w szeregu (Rys. 17a);
2) w dwuszeregu (Rys. 17b);
3) w trójszeregu (Rys. 17c).
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57. W ugrupowaniu marszowym pluton wyst puje w nast puj cych szykach:

1) w rz dzie (Rys. 18a);
2) w kolumnie dwójkowej (Rys. 18b);
3) w kolumnie trójkowej (Rys. 18c);
4) w kolumnie czwórkowej (Rys. 18d).
58. Skrzydła ugrupowania rozwini tego zagina si ; na komend , np.: „Druga sekcja
zagi skrzydło - MARSZ", „Od stra aka (nazwisko) zagi lewe (prawe) skrzydło MARSZ" lub „Od stra aka (nazwisko) i sekcyjnego (nazwisko) zagi skrzydła MARSZ".
1) Je li zaginanie nast puje od wyznaczonego stra aka, mówi on wówczas
„Jestem" i podnosi na sekund lew r k do poziomu. Stoj cy za nim
w nast pnych szeregach równie podnosz lewe r ce do poziomu.
2) Na komend dotycz c zagi cia skrzydeł pododdział lub stra acy skrzydłowi,
wraz z wymienionymi w zapowiedzi, zaginaj skrzydło (skrzydła), przesuwaj c
si do przodu krokiem zwykłym.
3) Wymieniony stra ak zachodzi w miejscu w prawo (w lewo) w takim tempie, aby
maszeruj cy po okr gu mogli zachowa równanie. Stra acy ci zatrzymuj si po
doj ciu do miejsca, w którym s ustawieni pod k tem 90° w stosunku do frontu
pododdziału.
4) Po zagi ciu skrzydeł podaje si komend „SPOCZNIJ".
59. Skrzydła odgina si na komendy, np.: „Pierwsza i trzecia sekcja od stra aka
(nazwisko ) i sekcyjnego (nazwisko ) w tył - ZWROT"; „Odgi skrzydła - MARSZ".
Stra acy zaginaj cy poprzednio skrzydła robi w tył zwrot, wracaj na poprzednie miejsce
w taki sam sposób, jak podczas zaginania skrzydeł i zatrzymuj si na linii pododdziału.
Na komend „W tył - ZWROT" robi w tył zwrot, po czym na komend „SPOCZNIJ"
przyjmuj postaw swobodn .
60. Z dwuszeregu w kolumn czwórkow przechodzi si z postawy zasadniczej na
komend „W czwórki, w prawo — ZWROT". Stra acy, na których podczas odliczania
wypadła liczba jeden, robi w prawo zwrot, oznaczeni za liczb dwa wykonuj na obcasie
buta prawej nogi i czubku lewego buta cz
zwrotu w prawo. Po czym lew nog robi
energiczny wykrok w lewo w skos i dostawiaj c praw nog do lewej - staj na lewo od
swych s siadów.
61. Z kolumny czwórkowej do dwuszeregu powraca si z postawy zasadniczej na komend
„W dwuszereg, w lewo - FRONT". Stra acy, którzy podczas formowania kolumny
czwórkowej robili zwrot w miejscu (oznaczeni liczb jeden), wykonuj na obcasie buta
lewej nogi i czubku prawego buta cz
zwrotu w lewo. Po czym praw nog robi
energiczny wykrok w prawo w skos i — dostawiaj c lew nog do prawej - staj na prawo
od swych s siadów. Pozostali robi w lewo zwrot.
Opisane powy ej czynno ci nale y wykonywa rytmicznie, na dwa tempa – podobnie jak
zwroty w miejscu.
62. W marszu z kolumny czwórkowej w kolumn dwójkow przechodzi si na komend
„W dwójki - W TYŁ".
1) Stra acy oznaczeni podczas odliczania liczb dwa przechodz w takt marszu za
swych s siadów z prawej strony i kryj ich, zachowuj c przepisow odległo .
Lewy rz d w tym czasie doł cza do prawego. Stra acy id cy w pierwszej dwójce

nie zmieniaj długo ci kroku. Z kolumny dwójkowej w czwórkow przechodzi
si na komend „W czwórki - W PRZÓD". Stra acy lewego rz du oznaczeni
podczas odliczania liczb jeden(jedynki) odst puj w lewo natomiast, którzy
poprzednio przeszli w tył (oznaczeni liczb dwa - dwójki), wst puj na dawne
swoje miejsce (na wysoko jedynek). Czoło skraca krok bez komendy. Stra acy
maszeruj dalej krokiem zwykłym na komend „Zwykły - KROK".
63. Przej cie z trójszeregu w kolumn trójkow wykonuje si na komend „W prawo ZWROT", natomiast powrót z kolumny trójkowej do trójszeregu — na komend „W
lewo - ZWROT".
64. W celu ustawienia plutonu do prowadzenia musztry sekcjami i do innych wyst pie
słu bowych podaje si komend , np.: „Pierwszy pluton, w szeregu (dwuszeregu), na
placu, pierwsza sekcja na wysoko ci masztu (na poprzednim miejscu), pozostałe
sekcji w odst pach (odległo ci) pi tnastu kroków, frontem do gara y - ZBIÓRKA".
65. Inne zmiany szyków, zbiórki, rozej cia si , równanie i krycie, odliczanie,
odst powanie, przesuwanie oraz zmian frontu ugrupowania rozwini tego i przej cia
z szyku rozwini tego w marszowy i odwrotnie wykonuje si według zasad podanych dla
sekcji.

IV.III Kompania
66. W ugrupowaniu rozwini tym kompanii zasadniczym szykiem jest dwuszereg (Rys. 19).
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67. W ugrupowaniu marszowym kompania wyst puje w nast puj cych szykach:
1) w kolumnie dwójkowej (Rys. 20a);
2) w kolumnie czwórkowej (Rys. 20b).
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68. Przeformowania szyku
1) Z dwuszeregu w kolumn dwójkow kompania przechodzi na komend
„W prawo - ZWROT". Jednocze nie dowódcy plutonów robi trzy kroki w tył,
rozpoczynaj c marsz lew
nog ; trzeci krok daj
w lewo w skos
z równoczesnym zwrotem w prawo i staj w postawie zasadniczej na prawym
skrzydle pierwszej dwójki swojego plutonu.
2) Z kolumny dwójkowej do dwuszeregu powraca si na komend „W lewo ZWROT". Kompania wykonuje zwrot, a dowódcy plutonów rozpoczynaj c
marsz praw nog — powracaj na swoje miejsca w dwuszeregu.
3) Z dwuszeregu w kolumn czwórkow kompania przechodzi według zasad
podanych dla plutonu, z t ró nic , e dowódcy plutonów, wykonuj te same
czynno ci, jakie obowi zuj podczas przechodzenia z dwuszeregu w kolumn
dwójkow .
4) Z kolumny czwórkowej do dwuszeregu powraca si według zasad podanych dla
plutonu. Dowódcy plutonów powracaj na miejsca w dwuszeregu w taki sposób,
jaki obowi zuje przy przechodzeniu z kolumny dwójkowej.
5) Do prowadzenia wicze z musztry lub do innych wyst pie słu bowych
kompani ustawia si według zasad ustalonych dla plutonu.
6) Z kolumny czwórkowej w dwójkow i odwrotnie przechodzi si według zasad
podanych dla plutonu, zbiórki za , rozej cie si , równanie, krycie, odliczanie,
odst powanie, przesuwanie oraz zmian frontu ugrupowania rozwini tego
wykonuje si według zasad podanych dla sekcji.

"

IV.IV Batalion
69. W ugrupowaniu rozwini tym batalion wyst puje w dwuszeregu b d w linii kolumn
kompanii, (Rys. 21 i 22).
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70. Zmian ugrupowania batalionu wykonuj kolejno kompanie (plutony).
1) Z ugrupowania rozwini tego w marszowe przechodzi si na komend : „Batalion
- BACZNO ", „Batalion, w ugrupowanie marszowe, kierunek w prawo (w
lewo itp.) - MASZEROWA ", „Batalion - SPOCZNIJ". Na t komend
dowódcy kompanii ustawionych w lini kolumn wyst puj trzy kroki w lewo
w skos i nie zmieniaj c frontu - staj przed swymi pododdziałami; natomiast
dowódcy kompanii ustawionych w dwuszeregu robi
krok w przód
z jednoczesnym zwrotem w lewo; po podaniu komendy dotycz cej sformowania
ugrupowania marszowego robi w tył zwrot i wychodz trzy kroki w prawo
w skos.
Dowódcy, podaj c komendy do rozpocz cia marszu, zwracaj głowy w lewo
i rozpoczynaj marsz jednocze nie z pododdziałami.
2) Z ugrupowania marszowego w rozwini te batalion przechodzi na komend ,
w której dowódca podaje szyk oraz miejsce ustawienia si batalionu, a tak e
front dla kompanii czołowej. Na t komend dowódca kompanii czołowej
ustawia swoj kompani , pozostałe za ustawiaj si według niej.
71. Wszystkie komendy podane batalionowi poprzedza słowo „batalion", np. „Batalion,
równaj - W PRAWO", „Batalion, na prawo - PATRZ".

#

IV.V Marsz i zatrzymywanie
72. Marsz rozpoczyna si na komend , np.: „Pierwsza sekcja, kierunek na wprost (w
prawo, w lewo, w tył na prawo, w tył na lewo) - MARSZ" lub „Pierwsza sekcja, za
mn - MARSZ". Zatrzymanie nast puje na komend , np.: „Sekcja (pluton itp.) STÓJ". Czynno ci te wykonuje si według zasad podanych w cz ci dotycz cej musztry
indywidualnej.
1) W celu niejednoczesnego zatrzymania maszeruj cej kolumny podaje si
komend „Czoło - STÓJ" albo „Stawaj - W LEWO (W PRAWO)".
a) Na komend „Czoło - STÓJ" maszeruj cy na czele stra ak
(dwójka, czwórka) zatrzymuje si , nast pni za stra acy - dochodz c
do poprzedników - zatrzymuj si z zachowaniem przepisowej
odległo ci i przyjmuj postaw swobodn .
b) Na komend „Stawaj - W LEWO (W PRAWO)" czołowy stra ak
(dwójka, czwórka) zatrzymuje si , robi zwrot w lewo (prawo)
i przyjmuje postaw swobodn . Nast pni stra acy - podchodz c do
poprzedników- wykonuj te same czynno ci z zachowaniem
przepisowej odległo ci, odst pów, równania i krycia.
2) W celu wyrównania tempa marszu podczas chwilowego zatrzymania kolumny
mo na stosowa marsz w miejscu według zasad podanych w musztrze
indywidualnej.
73. Kolumna maszeruje za dowódc w odległo ci ustalonej w regulaminie. Je eli dowódca
nie idzie na czele, w celu zmiany kierunku podaje on wówczas komend „Kierunek w lewo (w prawo, w tył na lewo, w tył na prawo, w lewo w skos, w prawo w skos)". Na
ka d z tych komend czołowy stra ak (dwójka, czwórka) robi trzy kroki na wprost,
nast pnie zmienia kierunek w nakazan stron i maszeruje dalej; cała kolumna
dostosowuje si do czoła.
74. Na w skich drogach - je eli po lewej stronie jest potrzebny szerszy przejazd ni
pozostawia maszeruj ca kolumna dowódca lub stra ak zamykaj cy podaje komend
„Lewa - WOLNA". Na t komend pododdział schodzi jednocze nie w prawo w skos na
prawy skraj drogi (jezdni) i maszeruje dalej.
75. Dowódca zarz dza piew, podaj c komend „ PIEW" lub „(tytuł piosenki) PIEW". Pododdział rozpoczyna piew na lew nog . Je eli piosenka ma przedtakt, to
rozpoczyna si j na praw nog .
piew przerywa si po zako czeniu piosenki lub na komend „DO ".
Pododdział piewa, maszeruj c krokiem zwykłym.
W kolumnie wi kszej ni kompania pododdziały piewaj na zmian , tak aby jednocze nie
piewał najwy ej co trzeci pododdział.

IV.VI Oddawanie honorów
76. W ugrupowaniu rozwini tym pododdział oddaje honory na komendy: „BACZNO ",
„Na prawo (lewo) - PATRZ". Stra acy zwracaj energicznie głowy w nakazanym
kierunku, patrz na przeło onego i prowadz go wzrokiem. Dowódcy pododdziałów i inni
$

stra acy funkcyjni znajduj cy si na prawym skrzydle pododdziału oraz dowódcy
pozostałych pododdziałów salutuj .
77. W marszu pododdział oddaje honory na komendy: „BACZNO ", „Na prawo (lewo)
- PATRZ", podane w odległo ci 15-20 kroków przed przeło onym.
Na komend „BACZNO " wszyscy stra acy maszeruj krokiem defiladowym,
natomiast na komend „Na prawo (lewo) - PATRZ" zwracaj jednocze nie energicznie
głowy i patrz na przeło onego, z wyj tkiem prawoskrzydłowego (lewoskrzydłowego)
pierwszego szeregu kolumny.
Maszeruj cy przed kompani dowódcy salutuj . Dowódca prowadz cy kolumn ko czy
salutowanie w odległo ci pi ciu kroków po mini ciu przeło onego. Gdy ogon kolumny
minie przeło onego, podaje komend „BACZNO ", na któr stra acy zwracaj głowy
na wprost, a nast pnie komend „SPOCZNIJ".

V.

Musztra pododdziałów i oddziałów zmotoryzowanych
V.I Szyki

78. Szyki pojazdów mechanicznych mog

by rozwini te i marszowe.

79. Szykami rozwini tymi pojazdów mechanicznych jest: szereg, dwuszereg, trójszereg
oraz linia kolumn pododdziałów.
1) W szeregu pojazdy mechaniczne stoj na jednej wysoko ci jeden obok drugiego
w odst pach 3 m, frontem w nakazanym kierunku.
2) W dwuszeregu pojazdy mechaniczne stoj w dwóch szeregach w odległo ci 10
m. Drugi szereg kryje pierwszy.
3) W trójszeregu pojazdy mechaniczne trzeciego szeregu stoj za drugim szeregiem
w takiej odległo ci, jak drugi szereg za pierwszym. W linii kolumn pododdziałów pojazdy mechaniczne jednego pododdziału stoj w rz dzie w
odległo ciach 10 m, kolumny poszczególnych pododdziałów stoj na jednej
wysoko ci, jedna obok drugiej w odst pach 3 m lub jeden pododdział za drugim.
4) Wybór jednego z szyków rozwini tych ustala si zale nie od ilo ci pojazdów
mechanicznych i wielko ci rejonu zbiórki. Załogi pojazdów ustawiaj si w
dwuszeregu frontem w nakazanym kierunku, w odległo ci 1 m przed swym
pojazdem.
80. Szykiem marszowym pojazdów mechanicznych jest kolumna marszowa. W czasie
defilady mo na przyj równie kolumn dwójkow , trójkow itp., w zale no ci od
warunków.
Odległo mi dzy pododdziałami oraz kolejno ustala dowódca kolumny.
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81. Z szyku rozwini tego przechodzi si w szyk marszowy na komend „Kolumna
marszowa”. Na t komend (znak, sygnał) rusza samochód prawoskrzydłowy, a pozostałe
pod aj za nim w kolejno ci ustawienia, przyjmuj c od razu przepisowe odległo ci. Przy
uszykowaniu samochodów w dwuszeregu lub trójszeregu w kolumn marszow
przechodz
kolejno samochody pierwszego pododdziału, a potem w kolejno ci
nast pne.
Po uszykowaniu samochodów w lini kolumn pododdziałów, po komendzie (znaku,
sygnale) „Kolumna marszowa” rusza z miejsca kolumna pierwszego (prawoskrzydłowego)
pododdziału, za ni w kolejno ci ruszaj kolumny nast pnych pododdziałów.
82. Z szyku marszowego przechodzi si w szereg na komend (znak, sygnał)
„ROZWIN ”. Na t komend (znak, sygnał) czołowy samochód zatrzymuje si , a
pozostałe rozwijaj si w lewo od niego.
1) W celu rozwini cia szyku marszowego w szeregu na okre lonej wysoko ci
podaje si komend , np.: „Druga kompania na wysoko ci skraju polany —
ROZWIN ”.
Na t komend (sygnał, znak) czołowy samochód zatrzymuje si , a pozostałe
rozwijaj si w lewo od niego.
2) W szyk rozwini ty inny ni szereg przechodzi si z kolumny marszowej na
rozkaz dowódcy przekazany przez radio lub inne rodki ł czno ci. W przypadku,
gdy dowódcy znane s warunki i rejon działania, wcze niej ustala on sposób
rozwini cia szyku przez pojazdy poszczególnych pododdziałów, które rozwijaj
szyk na umówiony znak (sygnał) według wcze niej ustalonej kolejno ci.
83. Je eli po utworzeniu szyku rozwini tego zachodzi konieczno
uformowania
pododdziałów przed samochodami, to podaje si komend np.: „Pierwszy zast p (sekcja
itd.) w dwuszeregu przed samochodem (samochodami) - ZBIÓRKA”.
Na t komend pododdziały ustawiaj si przed swoimi samochodami w nakazanym szyku
tak, aby tył szyku znajdował si 3 kroki od maski samochodu; Dowódca zast pu staje na
prawym skrzydle, które znajduje si z prawej strony samochodu, kierowca na lewym
skrzydle.
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V.II Wsiadanie i wysiadanie z samochodów
84. Przed wsiadaniem do samochodów ci arowych dokonuje si podziału ludzi i sprz tu
odpowiednio do ilo ci samochodów, unikaj c rozdzielenia pododdziałów.
Na ka dy samochód ci arowy wyznacza si spo ród oficerów lub podoficerów —
starszego samochodu. W samochodzie ga niczym starszym samochodu jest dowódca
zast pu.
85. Przed wej ciem na samochód ci arowy pododdział ustawia si w kolumnie
dwójkowej za samochodem.
Na komend np. „Druga sekcja, przy samochodzie z tyłu — ZBIÓRKA”, sekcja staje w
kolumnie dwójkowej, jeden krok za samochodem, frontem, prostopadle do tylnej ciany
skrzyni.
86. Dowódcy, pocz wszy od dowódcy sekcji wzwy , ustawiaj si podczas zbiórki krok
od samochodu na wysoko ci prawego błotnika przedniego samochodu frontem jak
pododdział; kierowca na tej samej wysoko ci z drugiej strony samochodu.
Ustawienie pododdziału w kolumnie dwójkowej nale y stosowa przy wszystkich
samochodach ci arowych bez wzgl du na ich budow .
87. Na komend (sygnał) „NA WÓZ” stra acy zajmuj miejsca w samochodzie.
88. Wysiadanie pododdziałów odbywa si na komend (znak, sygnał) „Z WOZU”. Na t
komend pododdział jak najszybciej opuszcza samochód; stra acy wysiadaj w odwrotnej
kolejno ci ni
przy wsiadaniu. Nast pnie ustawiaj si przy samochodzie tak jak
przed wsiadaniem.
Je eli zachodzi konieczno ustawienia pododdziału w inny sposób ni przed wsiadaniem,
podaje si komend , np.: „Druga sekcja zbiórka w dwuszeregu — na wysoko ci drzewa
frontem do stra nicy — Z WOZU”.
Na t komend stra acy wysiadaj podanym w komendzie sposobem i formuj szyk we
wskazanym miejscu.

V.III Dowodzenie pojazdami
89. Dowodzi mo na za pomoc głosu, znaków (sygnałów) oraz innych rodków
ł czno ci. Dowódca kolumny w czasie jej ruchu znajduje si w kabinie razem z kierowc
lub w samochodzie operacyjnym jad cym na czele kolumny; dowódca pododdziału jedzie
w pierwszym samochodzie swego pododdziału.
1) Znaki (sygnały) dowódca kolumny przekazuje dowódcy pododdziału osobi cie
lub przez wyznaczonych ł czników, a nast pnie dowódca pododdziału wydaje
polecenia kierowcy swego pojazdu oraz dowódcom zast pów (starszym)
znajduj cym si w innych pojazdach pododdziału.
2) Znak (sygnał) uwa a si za przekazany wówczas, gdy ten, do którego został on
skierowany, odwrotnie potwierdzi jego zrozumienie i przeka e dalej na nast pny
samochód.
3) W wypadku gdy ruch kolumny odbywa si bez pododdziałów, wyznaczony
dowódca kolumny dowodzi czołowym samochodem. Pozostałe samochody,
ci le przestrzegaj c dyscypliny marszu, jad za samochodem czołowym.

90. Przed sformowaniem kolumny i wyjazdem dowódca wydaje rozkaz. Rozkaz dotycz cy
sformowania kolumny powinien zawiera nast puj ce dane:
1) miejsce docelowe,
2) tras marszu,
3) szybko marszu,
4) kolejno poszczególnych samochodów w kolumnie i odległo mi dzy nimi,
5) post powanie na wypadek awarii samochodu,
6) sygnały umowne obowi zuj ce w czasie marszu,
7) ogólne zadania do wykonania na miejscu przeznaczenia.
91. W celu rozpocz cia
marszu
kolumny podaje si komend (znak, sygnał)
„SILNIKI w RUCH”. Po tej komendzie kierowcy uruchamiaj silniki.
Dowódca zast pu (starszy samochodu) upewnia si o gotowo ci samochodu do odjazdu, o
czym melduje dowódcy kolumny sygnałem „GOTOWE”. Na komend (znak, sygnał)
„ODJAZD” wszystkie samochody ruszaj .
92. W celu regulowania szybko ci ruchu pojazdów podaje si komend (znak,
sygnał) „ZMNIEJSZY SZYBKO ” lub „ZWI KSZY SZYBKO ”, a w celu
regulo ania długo ci kolumny – „ZMNIEJSZY ODLEGŁO ” lub „ZWI KSZY
ODLEGŁO ”.
93. W celu objechania przeszkody lub zwolnienia drogi podaje si znak (sygnał)
„PRZESZKODA” (zwolni drog ), a w razie potrzeby – „UWAGA – RÓBCIE TO CO
JA”.
94. W czasie ruchu starszy samochodu przekazuje kierowcy komendy tylko głosem.
95. Zatrzymywanie samochodów odbywa si na komend , znak (sygnał) „UWAGA”, a
nast pnie „STÓJ”. Po tej komendzie samochody zatrzymuj si w odległo ciach jak w
czasie postoju. W razie potrzeby podaje si komend , (znak, sygnał) „SILNIKI ZGA ”.

V.IV Oddawanie honorów na pojazdach
96. Stra acy jad cy samochodem oddaj honory na komend dowódcy (starszego )
„BACZNO ”, „Na prawo (lewo) - PATRZ” przez zwrot głowy w kierunku
przeło onego.
1) Kierowcy prowadz cy pojazd zwrotu głow nie wykonuj . Dowódcy pojazdów
oddaj honory przez salutowanie.
2) Na komend „BACZNO ” stra ak siedzi prosto, nie pochyla si , głow
trzyma prosto, patrzy przed siebie, a nogi rozstawia na szeroko barków, dłonie
swobodnie trzyma na udach nieco wy ej kolan.
97. Dowódca kolumny, który jedzie na czele w samochodzie operacyjnym razem z
innymi oficerami (podoficerami), oddaje honory przez salutowanie. Pozostali tak e
salutuj z wyj tkiem kierowcy.

V.V Jazda w kolumnie
98. W czasie jazdy w kolumnie kierowca obowi zany jest do przestrzegania przepisów
dotycz cych ruchu drogowego.
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