
 ROZDZIAŁ l   ZASADY OżÓLNź  

1. Musztra - to ćwiczenia wojskowe, które ucz>, jak przyjmować postawC zasadnicz> i swobodn>, oddawać honory, 
poruszać siC z broni> i bez broni, formować szyki oraz zachowywać siC w szyku i poza nim. 

Rozrócnia siC musztrC indywidualn> i zespołow> piesz> oraz z pojazdami (wozami bojowymi). 
Musztra indywidualna przygotowuje cołnierza do wyst>pieM słucbowych oraz do działania w zespole. 
Musztra zespołowa przygotowuje pododdziały i oddziały do wyst>pieM słucbowych oraz działania w szyku pieszym i z 

pojazdami. 

2. Pododdziały i oddziały wystCpuj> i działaj> w odpowiednim ugrupowaniu i szyku. 
Ugrupowanie w musztrze - to ustawienie cołnierzy, pododdziałów i oddziałów pieszych lub z pojazdami w szyku 

odpowiednim do wykonania okreWlonych czynnoWci, frontem w wyznaczonym kierunku, w ustalonych odstCpach i 
odległoWciach. 

Rozrócnia siC ugrupowania rozwiniCte i marszowe. Ugrupowanie rozwinięte - to ustawienie oddziału, pododdziału lub 
pododdziałów (pieszo albo z pojazdami) w linii prostej, frontem w jednym kierunku, w nakazanym szyku, w odstCpach 
okreWlonych w regulaminie lub w rozkazie dowódcy. 

Pododdziały przyjmuj> je w czasie wyst>pieM słucbowych oraz uroczystoWci wojskowych i paMstwowych. Ugrupowanie 
marszowe - to ustawienie oddziału, pododdziału lub pododdziałów (pojazdów, cołnierzy) w kolumnach (kolumnie) do 
marszu. 

W ugrupowaniu mog> być stosowane rócne szyki. 
3. Szyk - to okreWlone w regulaminie ustawienie cołnierzy (pojazdów) lub pododdziałów - do wspólnego wykonywania 

czynnoWci — w ugrupowaniu rozwiniCtym lub marszowym*. 
bołnierze (pojazdy) ustawiaj> siC w szyku zgodnie z podziałem organizacyjnym lub w sposób nakazany przez dowódcC. 

Niektóre szyki moce juc tworzyć dwóch cołnierzy (dwa pojazdy), np.Ś szereg, rz>d. Na szyk składaj> siC nastCpuj>ce 
elementy (rys. l): 

- skrzydło - prawe i lewe zakoMczenie szykuś 
- front - kierunek ustawienia cołnierzy (pojazdów)ś 
- odstęp - oddalenie miCdzy cołnierzami (pojazdami), pododdziałami lub oddziałami, mierzone wzdłuc frontu szykuś 
- odległość - oddalenie miCdzy cołnierzami, szeregami i pododdziałmi (pojazdami), mierzone w gł>b szykuś 
- szerokość - odstCp miCdzy skrzydłami szykuś 
- głębokość - odległoWć od czoła do ogona szykuś 
- czoło kolumny - pocz>tek kolumnyś 
- ogon kolumny - koniec kolumny; 
- kierunkowy - to poruszaj>cy siC w nakazanym kierunku cołnierz, pojazd lub pododdział, do którego dostosowuj> swój 

ruch inni cołnierze (pododdziały, pojazdy). W kolumnie dwójkowej, trójkowej, czwórkowej itd. - to cołnierz (pojazd) na 
prawym skrzydle czoła kolumny (pierwszego szeregu). Podczas oddawania honorów w marszu na komendC „Na lewo - 
PATRZ" kierunkowym jest cołnierz lewoskrzydłowyś 

- zamykający - cołnierz (pojazd) lub pododdział znajduj>cy siC w ostatnim szeregu kolumny na lewym skrzydle. 
CzynnoWci cołnierzy w szyku: - krycie - ustawienie siC cołnierzy (pojazdów) lub pododdziałów w rzCdzie, w linii prostejś 

- równanie - ustawienie siC cołnierzy (pojazdów) lub pododdziałów w szeregu, w linii prostejś 
- odstępowanie - zwiCkszanie odstCpów miCdzy cołnierzami (pododdziałami) w szyku o okreWlon> liczbC krokówś 
- łączenie - powrót do szyku poprzedniego (przed odstCpowaniem). 
4. Szereg - to szyk, w którymŚ a) cołnierze stoj> obok siebie w odstCpie równym szerokoWci dłoni (mierzonym na 

wysokoWci łokci), frontem w jednym kierunku, w linii prostej; 
b) pojazdy s> rozmieszczone jeden obok drugiego w odstCpie trzech kroków, przodem w jednym kierunku, w linii 

prostej. 

5. Dwuszereg - to szyk, w którym dwa szeregi cołnierzy stoj> jeden za drugim, frontem w jednym kierunku, w odległoWci 
równej półtorej długoWci wyci>gniCtej rCki z wyprostowanymi palcami (około 1,2 m). bołnierze drugiego szeregu kryj> 
swoich poprzedników. 

Dwuszereg jest pełny, jeceli cołnierza lewoskrzydłowego pierwszego szeregu kryje cołnierz drugiego szereguś niepełny - 
jeceli nie kryje. 

W razie potrzeby do wykonania okreWlonych zadaM mocna formować równiec inne szyki, np. trójszereg itp. 
 
 
 
* Rozrócniamy takce ugrupowania przedbojowe i bojowe, które s> opisane w „Regulaminie działaM taktycznych wojsk l>dowychą. 



       
 
 

Rys. l. źlementy szykuŚ a) w ugrupowaniu rozwiniCtym , b) w ugrupowaniu marszowym 
 
6. Kolumna - to szyk, w którym cołnierze - stoj>c frontem w jednym kierunku, jeden za drugim, w odległoWci około   l ,2 m - 
tworz> rz>d (kolumnC pojedyncz>) lub dwa i wiCcej rzCdów (kolumnC dwójkow>, trójkow> itp.) ustawionych w odstCpach 
równych szerokoWci dłoni. Pojazdy rozmieszcza siC jeden za drugim w odległoWci piCtnastu kroków, przodem w jednym 
kierunku. OdległoWć miCdzy pojazdami w kolumnie mierzy siC od tylnej czCWci pojazdu lub holowanego sprzCtu (np. od koMca 
lufy armaty) do przedniej czCWci nastCpnego pojazdu. Zalecnie od warunków odległoWci miedzy pojazdami mog> być 
zmienione (zmniejszone lub zwiCkszone). 

żłCbokoWć kolumny pieszej nie moce być mniejsza nic jej szerokoWć. 

7. Linia kolumn - to szyk, w którym kolumny pododdziałów (pojazdów) stoj> jedna obok drugiej na tej samej wysokoWci, 
w ustalonych odstCpach, czołem (przodem) w jednym kierunku. 

8. Rozkazy i komendy w musztrze przekazuje siC ustnie lub przez Wrodki ł>cznoWci. 
W marszu komendy i rozkazy przekazuj> wzdłuc kolumny dowódcy pododdziałów (pojazdów) lub obserwatorzy. 

9. W szykn dowódca ugrupowania zajmuje miejsce, z którego moce najdogodniej dowodzić. Dowódcy nicszych szczebli 
znajduj> siC w miejscach przewidzianych dla nich w regulaminie i mog> wystCpować z szyku tylko na komendC lub za 
zezwoleniem dowódcy ugrupowania. 

Dowódca, podaj>c komendC cołnierzom w ugrupowaniu rozwiniCtym, stoi na Wrodku przed frontem szyku w odległoWci 
umocliwiaj>cej obserwowanie skrzydeł lub wiCkszej czCWci szyku bez koniecznoWci odwracania głowy. 

Dowódca maszeruj>cy na czele pododdziału podaje komendy bez zatrzymywania siC, zwracaj>c głowC w lewo. 
W czasie marszu mog> wychodzić z szyku - aby podać komendy i sprawdzić sposób ich wykonania - tylko dowódcy od 

szczebla kompanii wzwyc. Dowódcy nicszych szczebli podaj> komendy ze swoich miejsc. Mog> je opuWcić, jeWli zezwoli na 
to dowódca kompanii. 

Podczas samodzielnego marszu plutonu lub drucyny ich dowódcy mog> wychodzić z szyku, aby podać komendy i 
sprawdzić ich wykonanie. 
W ugrupowaniu rozwiniCtym z pojazdami pojazd dowódcy znajduje siC na prawym skrzydle pododdziału, a w ugrupowaniu 
marszowym - na czele kolumny. Jeceli dowodzenie pododdziałem (cołnierzem) przejmuje inny dowódca, poprzedza to 
zapowiedzi> zawieraj>c> nazwC tego pododdziału (stopieM i nazwisko cołnierza) oraz zwrotem - „Na moj> komendCą. 

10. Komenda - to krótki rozkaz - podany słownie lub przez Wrodki ł>cznoWci - do natychmiastowego wykonania, a gdy 
dotyczy grupy cołnierzy lub pododdziału (oddziału) - równiec jednoczesnego i jednolitego. 

Komenda składa siC z zapowiedzi i hasła. Jest kilka komend zawieraj>cych tylko hasło, np.Ś „BACZNOVĆą, 
„SPOCZNIJą. 

Zapowiedź komendy podaje siC wyraanie, głosem donoWnym, przeci>gaj>c ostatni> zgłoskC. 
Haslo komendy (wydrukowane w regulaminie ducymi literami) podaje siC po krótkiej przerwie, głoWno, wyraanie, krótko i 

dobitnie. Po haWle nalecy wykonać komendC. 
Aby zwrócić uwagC pododdziałów lub poszczególnych cołnierzy, w zapowiedzi komendy wymienia siC nazwC 

pododdziału lub stopieM i nazwisko cołnierza, np.Ś „Pierwsza kompania (pluton, drucyna), w szeregu 
- ZBIÓRKAą, „Szeregowy Malinowski, w prawo 
- ZWROT". 

11. Wszystkie komendy podawane pododdziałom (cołnierzom) w miejscu poprzedza siC komend> „BACZNOVĆą. 
Wyj>tkiem s> te, które składaj> siC z samego hasła, i wezwania skierowane do pododdziałów (np. „Pierwsza drucynaą) lub 
do cołnierza (np. „Szeregowy Królą). 

12. Komendy przekazywane przez Wrodki ł>cznoWci, dotycz>ce wszystkich pododdziałów, przyjmuj> i natychmiast podaj> 
swoim pododdziałom ich dowódcy. 



13. Aby przerwać niewłaWciwie wykonywan> czynnoWć, powrócić do poprzedniego połocenia oraz umocliwić poprawne 
jej wykonanie, podaje siC komendC „WRÓĆą. 

14. Podczas podawania komend i wydawania rozkazów poszczególnym cołnierzom - do wykonania czynnoWci musztry - 
wymienia siC jedynie stopieM i nazwisko cołnierza lub jego funkcjC. 

15. bołnierze (pododdziały, oddziały) wyposaceni w inne nic wymienione w regulaminie rodzaje sprzCtu i uzbrojenia 
wykonuj> czynnoWci musztry zgodnie z ustaleniami przełoconych. 

16. Dowódcy od szczebla oddziału wzwyc mog> organizować pokazy musztry paradnej. Przedmiotem pokazu mog> być 
wybrane elementy musztry zespołowej (formowanie szyków, zwroty, marsz, chwyty broni> itp.) z udziałem orkiestry. 

Dowódcy podejmuj>cy decyzjC w sprawie zorganizowania pokazu powinni ustalićŚ 
a) dowódcC odpowiedzialnego za prowadzenie pokazuś 
b) elementy pokazu (układ ćwiczeM) i kolejnoWć ich wykonaniaś c) czas i miejsce pokazuś . d) liczbC i skład pododdziałówś 

e) ubiór, uzbrojenie i wyposacenie ćwicz>cych. 
17. Kompania reprezentacyjna WP oraz pododdziały reprezentacyjne okrCgów wojskowych i rodzajów sił zbrojnych mog> 

maszerować krokiem defiladowym i zwykłym, wykonywać chwyty sztandarem i broni>, odpalać salwC honorow>, a dowódcy 
podawać komendy zwi>zane z tymi czynnoWciami - w odmienny sposób, który okreWlaj> właWciwi przełoceni. 
 

ROZDZIAŁ 2 MUSZTRA INDYWIDUALNA 
POSTAWA ZASADNICZA I SWOBODNA 

18. Postawa zasadnicza (rys. 2) — to pozycja przyjmowana przez cołnierzy do wykonania nakazanych czynnoWci lub do 
wyst>pieM słucbowych. 

W postawie zasadniczej cołnierz stoi nieruchomo. CiCcar dała spoczywa równomiernie na obu stopach. PiCty s> zł>czone, 
stopy zaW rozwarte na szerokoWć Wrodkowej czCWci podeszwy buta. Nogi w kolanach wyprostowane, miCWnie nóg lekko 
naprCcone. Tułów wyprostowany. Brzuch lekko wci>gniCty, ramiona cofniCte do tylu - na jednakowej wysokoWci i równolegle 
do linii frontu. RCce opuszczone i wyprostowane w łokciach. Palce zwarte i wyprostowaneś palec Wrodkowy ułocony wzdłuc 
szwu spodni. żłowa podniesiona, wzrok skierowany na wprost, usta zamkniCte. 

bołnierz przyjmuje postawC zasadnicz> na komendC „BACZNOVĆą oraz bez tej komendy w nastCpuj>cych przypadkachŚ 
a)  na zapowieda komendy nie poprzedzonej komend> „BACZNOVĆąś  
b)  po wykonaniu komendy „ZBIÓRKAą i podczas: 
c)  wydawania lub przyjmowania rozkazówś 
d)  składania meldunku i przedstawiania siCś  
e)  oddawania honorów w miejscuś  
f)  podawania komend w miejscu 

 
 

                           
 

Rys. 2. bołnierz w postawie zasadniczej bez broni. WidokŚ a) z przoduś b) z boku 
 
 



                                              
 
 

Rys. 2. bołnierz w postawie zasadniczej bez broni. WidokŚ c) ułocenia dłoni z bokuś d) ułocenia dłoni z przodu 

 

19. Postawa zasadnicza z broni> (rys. 3) rócni siC od postawy zasadniczej bez broni innym ułoceniem prawej rCki 
trzymaj>cej broM (z wyj>tkiem połocenia „przez plecyą). Karabinek trzyma siC w połoceniu „na pasą (z kolb> złocon> — luf> 
do dołu, z kolb> rozłocon> oraz drewnian> - luf> do góry), natomiast pistolet maszynowy — w futerale na pasie głównym, na 
prawym biodrze. RCczny granatnik przeciwpancerny trzyma siC w połoceniu „na pasą nasadk> do dołu. Pas broni cołnierz 
trzyma praw> rCk> miCdzy kciukiem a palcem wskazuj>cym, łokciem zaW przyciska broM do tułowia. ZamkniCta dłoM znajduje 
siC na wysokoWci górnego wszycia górnej kieszeni kurtki munduru. 
Karabin wyborowy i karabin maszynowy trzyma siC przy prawej nodze, jCzykiem spustowym do przodu, tył trzewika kolby 
opieraj>c o ziemiC. Kolba dotyka stopy prawej nogi. Przód trzewika kolby znajduje siC na linii czubków butów, broM lekko 
przyciWniCta do biodra. Kciukiem opuszczonej prawej rCki obejmuje siC broM od strony wewnCtrznej, pozostałymi palcami - 
zwartymi i wyprostowanymi - od zewnCtrznej. 
 
 
 

            
 

Rys. 3. bołnierz w postawie zasadniczej zŚ a) karabinkiem z kolb> drewnian>ś b) karabinkiem z kolb> składan>ś 
c) rCcznym granatnikiem przeciwpancernymś d) karabinem wyborowym 

 
20. Postawa swobodna (rys. 4a) - to pozycja umocliwiaj>ca cołnierzowi czCWciowy odpoczynek podczas wykonywania 

regulaminowych czynnoWci i wyst>pieM słucbowych, przede wszystkim podczas parad i uroczystoWci wojskowych. Przyjmuje 
siC j> na komendC „SPOCZNIJą oraz samoczynnie w sytuacjach okreWlonych w regulaminach, np. po odliczeniu. 
Na komendC „SPOCZNIJą cołnierz energicznie wysuwa lew> nogC w lewo w skos na odległoWć równ> połowie długoWci 
stopy. 
CiCcar dała spoczywa na prawej nodze. RCce opuszczone swobodnie, palce ułocone dowolnie. bołnierz ma swobodC ruchów, 
lecz nie wolno mu rozmawiać w szyku. 
 
 



                      
 

Rys. 4. bołnierz w postawie swobodnej bez broniŚ a) z wysuniCt> lew> nog>ś b) w rozkroku 
 
W razie potrzeby poprawia umundurowanie i oporz>dzenie, a takce równanie i krycie. Jeceli przez dłucszy czas pozostaje w 
postawie swobodnej, moce zmienić połocenie nóg w ten sposób, ce cofa lew> do prawej, a nastCpnie wysuwa praw> i 
odwrotnie. Ponadto w wyst>pieniach indywidualnych oraz w szyku podczas zajCć bez broni cołnierz moce - wykonawszy 
komendC „SPOCZNIJą w sposób wycej opisany - przyjmować postawC swobodn> w rozkroku oraz krzycować rCce z tyłu 
tułowia (rys. 4b). Za zezwoleniem dowódcy moce takce chwilowo opuWcić szyk. 

21. Postawa swobodna z broni> rócni siC od postawy swobodnej bez broni innym ułoceniem prawej rCki trzymaj>cej 
broM (z wyj>tkiem połocenia „przez plecyą). Połocenie karabinka, pistoletu maszynowego i rCcznego granatnika 
przeciwpancernego jak w postawie zasadniczej. Karabin wyborowy i karabin maszynowy opiera siC na całym trzewiku kolby. 

ZWROTY 

22. Zwroty w miejscu (rys. 5) wykonuje siC na komendCŚ „W lewo (w prawo, w tył) - ZWROT". Zwroty w lewo i w tył 
wykonuje siC w stronC lewej rCki, na obcasie buta lewej nogi i czubku prawego buta, energicznie dostawiaj>c najkrótsz> drog> 
nogC pozostawion> w tyle. Zwrot w prawo - odwrotnie. W czasie zwrotu górna czCWć ciała pozostaje jak w postawie 
zasadniczejś nóg w kolanach nie zgina siC. 

23. Podczas zwrotów w miejscu z broni> u nogi na zapowieda komendy nalecy broM nieco unieWć i przycisn>ć do uda. Po 
zwrocie nalecy broM postawić na ziemi, jednoczeWnie dostawiaj>c nogC. 

 

                          
 

Rys. 5. Układ stóp w czasie wykonywania zwrotówŚ a) w prawoś b) w tył 
 
 
 

 
 

b) 



MARSZ, BIEG I ZATRZYMYWANIE 
 

24. Marsz rozpoczyna siC z postawy zasadniczej lew> nog>. Wykonuje siC go krokiem defiladowym lub zwykłym, 
natomiast marsz w miejscu — tylko krokiem zwykłym. Marsz poprzedza komenda np.Ś „Szeregowy Kalinowski, 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 „Szeregowy 
Kalinowski, za mn> - MARSZ".  

Po kacdej komendzie pierwsze trzy kroki wykonuje siC krokiem defiladowym na wprost (z wyj>tkiem marszu w 
miejscu). 

 
25. Krok defiladowy (rys. 6) stosuje siCŚ a) rozpoczynaj>c marsz (pierwsze trzy kroki); b) w marszu po komendzie 

„BACZNOVĆąś c) w marszu po zapowiedzi komendy dotycz>cej zatrzymania siC śd) w czasie wystCpowania z 
(wstCpowania do) szyku. 

bołnierz, rozpoczynaj>c marsz krokiem defiladowym, podnosi stopC na wysokoWć około 10 cm i stawia j> sprCcyWcie z 
lekkim przybiciem. Tułów ma wyprostowany, pierW podan> do przodu, wzrok skierowany na wprost. 

Ruchy r>k wykonuje na przemian w nastCpuj>cy sposóbŚ robi>c wymach rCk> do przodu, zgina j> w łokciu i płynnie 
przenosi tak, aby mały palec dłoni znalazł siC na wysokoWci górnej krawCdzi sprz>czki pasa głównego. DłoM ułocona skoWnie, 
palce zł>czone i wyprostowane, a krawCda kciuka skierowana w stronC tułowia - w odległoWci około 5 cm od piersi. RCkC 
przenosi do tylu (nie skrCcaj>c dłoni) najkrótsz> drog>, do oporu w stawie łokciowym i barkowym. DługoWć kroku - 60-80 
cm. Tempo marszu - 112-116 kroków na minutC. 

26. Krok zwykły obowi>zuje na terenie koszar, miast, osiedli itp. oraz podczas Wpiewu w marszu. bołnierze, wystCpuj>cy 
indywidualnie, stosuj> go równiec podczas oddawania honorów w marszu, a takce w czasie podchodzenia do (odchodzenia 
od) przełoconego. 

Maszeruj>c krokiem zwykłym cołnierz ma głowC uniesion>, tułów wyprostowany. Wymach r>k swobodny - w takt 
marszu. DługoWć kroku - 60-70 cm. Tempo - 112-116 kroków na minutC. 

Podczas uroczystoWci, w czasie marszu krokiem zwykłym, obowi>zuje taki wymach rCki, jak w marszu krokiem 
defiladowym. 

 
 

 
Rys. 6. bołnierz podczas marszu krokiem defiladowymŚ a) bez broniś b) z broni> „przez pierWą 

 
Z kroku defiladowego do zwykłego przechodzi siC na komendC „SPOCZNIJą. bołnierz stawia jeszcze jeden krok 
defiladowy i rozpoczyna marsz krokiem zwykłym. Zmienia krok na zwykły równiec bez komendy, po pierwszych trzech 
krokach rozpoczynaj>cych marsz. Komendy podaje siC na lew> lub praw> nogC. 

W marszu z broni> wolna rCka (rCce) porusza (poruszaj>) siC jak podczas marszu bez broni. Na zapowieda komendy do 
rozpoczCcia marszu z broni> u nogi broM nalecy nieco unieWć. 

27. Marsz w miejscu (rys. 7) wykonuje siC na komendC „W miejscu - MARSZ"; zarówno rozpoczynaj>c> marsz w 
miejscu jak i podan> do przejWcia z ruchu do marszu w miejscu. W pierwszym przypadku cołnierz rozpoczyna marsz w 
miejscu lew> nog>. W drugim przypadku komendy podaje siC na dowoln> nogC. NastCpny krok cołnierz wykonuje jeszcze w 
ruchu, po czym maszeruje w miejscu. 

Marsz ten polega na podnoszeniu i opuszczaniu na przemian prawej i lewej nogi na wysokoWć około 10 cm z 
jednoczesnym ruchem r>k w takt marszu (jak podczas marszu w ruchu). 

Aby cołnierz maszeruj>cy w miejscu ruszył naprzód, podaje siC komendC „Na wprost — MARSZ" na lew> nogC. 
bołnierz wykonuje jeszcze jeden krok w miejscu, nastCpnie rozpoczyna marsz na wprost. 

28. Bieg z miejsca i z marszu wykonuje siC na komendCŚ „Biegiem - MARSZ". Na zapowieda komendy cołnierz ugina rCce 
w łokciach, a na hasło rozpoczyna bieg lew> nog>, pochylaj>c tułów lekko do przodu i poruszaj>c rCkami w takt biegu. 
DługoWć kroku - 80-100 cm, tempo biegu - 160-180 kroków na minutC. 
 



 
 

Rys. 7. bołnierz maszeruj>cy w miejscu 
 
 

Hasło komendy do przejWcia z kroku zwykłego do biegu podaje siC na lew> nogC. bołnierz robi wówczas jeszcze jeden 
krok i rozpoczyna bieg. 
Na hasło komendy „Zwykły - KROK", podane na dowoln> nogC, cołnierz zwalnia bieg stawiaj>c w tym tempie jeszcze trzy 
kroki i rozpoczyna marsz nakazanym krokiem. 

Przed rozpoczCciem biegu z broni> cołnierz zabezpiecza j>, zdejmuje bagnet, a pas karabinu maszynowego i rCcznego 
granatnika przeciwpancernego przekłada przez prawe ramiC bez dodatkowej komendy. 

Na zapowieda „Biegiemą nalecy broM trzyman> u nogi nieco unieWć, a broM w połoceniu „na pasą, „przez pierWą lub „przez 
plecy" - wzi>ć do prawej rCki. Podczas biegu broM trzyma siC w lekko ugiCtej rCce, poziomo, z luf> skierowan> do przodu. Po 
zakoMczeniu biegu cołnierz, bez komendy, przenosi broM w poprzednie połocenie. 

29. Zatrzymanie nastCpuje na komendC, np. „Szeregowy Mazierski - STÓJą. Po zapowiedzi cołnierz zaczyna 
maszerować krokiem defiladowym, a po haWle daje jeszcze jeden krok, przystawiaj>c energicznie - do drugiej nogi - nogC, na 
któr> padło hasło, po czym przyjmuje postawC zasadnicz>. BroM pozostaje w takim połoceniu, jak w czasie marszu. Aby 
zatrzymać biegn>cego cołnierza, podaje siC komendC „Zwykły — KROK", a nastCpnie komendC, np.Ś „Szeregowy 
Szczygieł — STÓJą. 

30. Kierunek marszu zmienia siC na komendCŚ „Kierunek — W LEWO (W PRAWO, W TYŁ NA PRAWO, W TYŁ NA 
LźWO, W LźWO W SKOS, W PRAWO W SKOS)ą lub według wskazanego przedmiotu terenowego. Na hasło komendy 
cołnierz robi trzy kroki na wprost, a nastCpnie zmienia kierunek marszu na nakazany i maszeruje dalej. 
 

CHWYTY BRONI= 

3ń. Chwyty broni> (karabinkiem, karabinem wyborowym, rCcznym granatnikiem przeciwpancernym, karabinem 
maszynowym) wykonuje siC w postawie zasadniczej. Ruchy, składaj>ce siC na kacdy chwyt broni>, powinny być krótkie i 
energiczne i ł>czyć siC płynnie w jedn> całoWć. Bagnet nakłada siC na komendC „Bagnet na - BROLą, a zdejmuje na komendC 
„Bagnet - ZDEJMIJ". 

32. JeWli cołnierze s> uzbrojeni w karabinki z kolb> składan>, komendC do nałocenia bagnetu poprzedza komenda do 
rozłocenia kolby. KolbC składan> karabinka rozkłada (składa) siC na komendC „KolbC - ROZŁÓb (ZŁÓb)ą. Po wykonaniu tej 
komendy karabinek przenosi siC w połocenie „na pasą. BroM zabezpiecza (odbezpiecza) siC na komendC „Zabezpiecz 
(odbezpiecz) - BROLą. Jeceli przełocony nie podał tej komendy, cołnierz zabezpiecza broM samorzutnie. Wszystkie 
czynnoWci wymienione w p. 32 wykonuje siC w postawie swobodnej. Chwyty karabinkiem z kolb> rozłocon> wykonuje siC 
tak, jak karabinkiem z kolb> drewnian>. 

 
CHWYTY KARABINKIEM 

33. Podstawowym sposobem noszenia karabinka jest połocenie „na pasą. Oprócz tego stosuje siC połoceniaŚ „przez pierWą i 
„przez plecyą oraz chwyty „połóc broMą i „za broMą. 

34. KomendC „Przez pierW - BROLą cołnierz wykonuje karabinkiem z kolb> drewnian> (rys. 8a) z połocenia „na pasą. 
Praw> rCkC przesuwa po pasie nieco w górC, zdejmuje karabinek z ramienia i chwyciwszy go lew> rCk> za przedni> czCWć 
nakładki trzyma przed sob> - magazynek zwrócony w lewo, wylot lufy na wysokoWci brody. Po czym praw> rCk> odchyla pas 
w prawo i chwyciwszy go dłoni> z dołu wsuwa łokieć tej rCki pod pas. NastCpnie zarzuca pas przez głowC na kark, praw> 
rCk> chwyta karabinek za szyjkC kolby, lew> rCkC szybko opuszcza. 

35. KomendC „Przez pierW - BROLą cołnierz wykonuje karabinkiem z kolb> składan> (rys. 8b) z połocenia „na pasą. 



Praw> dłoM przesuwa po pasie nieco w dół, nie wysuwaj>c łokcia spod pasa. NastCpnie - trzymaj>c praw> rCk> za pas - 
podnosi karabinek i chwyta lew> rCk> z dołu za łoce i nakładkC. Po czym praw> rCk> zarzuca pas przez głowC na kark i 
chwyta karabinek za tyln> czCWć komory zamkowej, lew> rCkC szybko opuszcza. 
 
 
 
 
 

                      
 
 

Rys.8.  bołnierz z  karabinkiem w połoceniu „przez pierWąŚ a) z kolb> drewnian>ś b) z kolb> składan>. 
36. KomendC „Na pas — BROLą cołnierz wykonuje karabinkiem z kolb> drewnian> (rys. 9a) z połocenia „przez pierWą. 

Lew> rCk> chwyta karabinek z dołu za łoce i nakładkC, po czym odsuwaj>c go od siebie, wysuwa praw> rCkC spod pasa i 
chwyta za szyjkC kolby. NastCpnie podnosi karabinek, pas przerzuca przez głowC i trzyma karabinek przed sob> - magazynek 
zwrócony w lewo, wylot lufy na wysokoWci brody. Po czym praw> rCk> chwyta za górn> czCWć pasa i zarzuca karabinek przez 
prawe ramiC w połocenie „na pasą, lew> rCkC szybko opuszcza. 

 

37. KomendC „Na pas — BROLą cołnierz wykonuje karabinkiem z kolb> składan> z połocenia „przez pierWą. Lew> rCk> 
chwyta karabinek z góry za rurC gazow> oraz lufC i podnosi go nieco w górC. Łokieć prawej rCki wysuwa spod pasa i chwyta 
ni> z dołu pas przy komorze zamkowej. NastCpnie, kieruj>c karabinek komor> zamkow> w górC, przerzuca pas przez głowC i 
trzyma karabinek z magazynkiem zwróconym w prawo i rCkojeWci> na wysokoWci brody. Po czym praw> rCk> zarzuca 
karabinek przez prawe ramiC w połocenie „na pasą, lew> rCkC szybko opuszcza. 
 

. 

 
  

Rys. 9. bołnierz z karabinkiem w połoceniu „na pasąŚ a) z kolb> drewnian>ś b, c) sposoby trzymania pasa broni 



 
 
38. KomendC „Przez plecy — BROLą cołnierz wykonuje karabinkiem z kolb> drewnian> i z kolb> składan> (rys. ńŃ) z 
połocenia „na pasą. 

              
 

 Rys. 10. bołnierz z karabinkiem w połoceniu „przez plecyąŚ a) z kolb> drewnian>ś b) z kolb> składan> 

 

Lew> rCk> chwyta pas nieco ponicej prawego barku, praw> zaW chwyta karabinek z kolb> drewnian> za kolbC, a z kolb> 
składan> - za lufC. Po czym praw> rCk> podnosi broM, natomiast lew> zarzuca j> przez głowC na lewe ramiC. NastCpnie szybko 
opuszcza rCce. Przed wykonaniem chwytu „przez plecyą zdejmuje siC bagnet. bołnierz z tornistrem lub oporz>dzeniem 
(sprzCtem) noszonym na plecach nie wykonuje chwytu „przez plecy i „przez pierWą. 

39. KomendC „Na pas - BROLą cołnierz wykonuje karabinkiem z kolb> drewnian> i kolb> składan>, z połocenia „przez 
plecyą. Lew> rCk> chwyta pas nieco ponicej lewego barku, praw> zaW chwyta karabinek z kolb> drewnian> za kolbC, a z kolb> 
składan> - za lufC. Po czym praw> rCk> podnosi broM, natomiast lew> rCk> przerzuca pas przez głowC na prawe ramiC. Praw> 
rCk> chwyta za pas na wysokoWci górnej kieszeni munduru, lew> rCkC szybko opuszcza. 

4Ń. Przed chwytem karabinkiem z kolb> drewnian> z połocenia „przez pierWą w połocenie „przez plecyą i z połocenia 
„przez plecyą w połocenie „przez pierWą wykonuje siC chwyt „na pasą. 

4ń. Wykonuj>c chwyt „przez plecyą karabinkiem z kolb> składan> z połocenia „przez pierWą i odwrotnie na komendC 
„Przez pierW (przez plecy) - BROLą, cołnierz chwyta praw> rCk> broM za lufC i przesuwa j> w odpowiednie połocenie. 

42. KomendC „Połóc - BROLą wykonuje siC karabinkiem z kolb> drewnian> i kolb> składan> (rys. ńń) z połocenia „na 
pasą. Na tC komendC cołnierz robi wykrok lew> nog> i wysuwa karabinek kolb> do przodu. Lew> rCk> chwyta pod pasem 
karabinek z kolb> drewnian> za szyjkC kolby, utrzymuj>c praw> rCk> pas broni na wysokoWci ramienia. NastCpnie praw> rCk> 
zdejmuje pas z ramienia, pochyla siC i kładzie broM na ziemi - magazynek zwrócony w lewo - opieraj>c trzewik kolby o 
czubek buta prawej nogi. Po czym wyrównuje pas, układaj>c go w stronC kolby, wyprostowuje siC i cofa lew> nogC do 
prawej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Rys. 11. bołnierz z karabinkiem po wykonaniu komendy „połóc broMąŚ a) z kolb> drewnian>ś b) z kolb> składan>. 
 

. 

Jeceli jest to karabinek z kolb> składan>, cołnierz przesuwa praw> rCkC wzdłuc pasa w dół i chwyta ni> lufC ponicej 
podstawy muszki. RównoczeWnie chwyta lew> rCk> za pas broni na wysokoWci ramienia. NastCpnie wysuwa broM luf> do 
przodu, lew> rCk> zdejmuje pas z ramienia, pochyla siC i kładzie broM tak, jak karabinek z kolb> drewnian>, z t> rócnic>, ce 
osłonC komory zamkowej opiera o czubek buta prawej nogi. Pozostałe czynnoWci identyczne jak przy chwytach karabinkiem z 
kolb> drewnian>. 

Na komendC „Za - BROLą cołnierz robi wykrok lew> nog>, pochyla siC, chwyta karabinek z kolb> drewnian> za szyjkC, 
tak jak go kładł. 

Karabinek z kolb> składan> ujmuje praw> rCk> podchwytem za pas przy osłonie komory zamkowej, lew> - nachwytem za 
lufC. NastCpnie wyprostowuje siC, bior>c jednoczeWnie broM w połocenie „na pasą, i cofa lew> nogC do prawej. 

 

 

 

 

CHWYTY RBCZNYM żRANATNIKIźM PRZźCIWPANCźRNYM 

43. RCczny granatnik przeciwpancerny cołnierz nosi w połoceniu „na pasą i „przez plecyą (rys. ń2), nasadk> do dołu. 

Chwyt w połocenie „przez plecyą z połocenia „na pasą - i odwrotnie - wykonuje siC podobnie jak karabinkiem z kolb> 
drewnian>. bołnierz lew> rCk> chwyta za pas nieco ponicej prawego barku, praw> zaW za nasadkC granatnika (palce zł>czone i 
zagiCte na kołnierzu nasadki chwytaj> go od dołu). NastCpnie praw> rCk> podnosi granatnik, a lew> zarzuca pas broni przez 
głowC na lewe ramiC. żranatnik opuszcza na cał> długoWć pasa, po czym szybko opuszcza rCce.  

44. Na komendC „Połóc - BROLą celowniczy robi wykrok lew> nog> i zdejmuje granatnik z ramienia. Chwytaj>c go lew> 
rCk> za drewniane nakładki przy przednim jarzmie i trzymaj>c praw> rCk> za pas, pochyla siC, kładzie broM na ziemi, po czym 
wyprostowuje siC i cofa lew> nogC do prawej. 

Pomocnik celowniczego kładzie torby z granatami z lewej strony własnej broni na wysokoWci jej tylnej czCWci. 

Na komendC „Za - BROLą cołnierz robi wykrok lew> nog>, pochyla siC, chwyta granatnik lew> rCk> za drewniane 
nakładki przy przednim jarzmie, praw> zaW za pas ponicej strzemienia przy rCkojeWci. Po czym wyprostowuje siC, bierze 
granatnik w połocenie „na pasą i cofa lew> nogC do prawej. RównoczeWnie pomocnik celowniczego najpierw podnosi torbC z 
granatami, nastCpnie - własn> broM. 

 



   

 
 
 

Rys. 12. Celowniczy z rCcznym granatnikiem przeciwpancernym w połoceniuŚ a) „na pasąś b) „przez plecyąś c) „połóc broMą. 

 

 

 

 

 

 

 

CHWYTY KARABINEM MASZYNOWYM ORAZ KARABINEM WYBOROWYM 

 

45. KomendC „Na pas - BROLą (rys. ń3) cołnierz wykonuje z połocenia „do nogią. Praw> rCk> podnosi karabin i trzyma 
przed sob>, skrCcaj>c broM w lewo tak, aby przednie strzemiC znalazło siC na wysokoWci podbródka. Lew> rCk> chwyta 
karabin maszynowy ponicej r>czki suwadła (karabin wyborowy - za łoce). NastCpnie chwyta pas praw> rCk> (miCdzy 
kciukiem i palcem wskazuj>cym) - w odległoWci 2-3 szerokoWci dłoni od przedniego strzemienia - i przyci>ga go do siebie. Po 
czym energicznie zarzuca karabin na prawe ramiC. Lew> rCkC opuszcza jak w postawie zasadniczej, praw> zaW trzyma pas na 
wysokoWci górnego wszycia kieszeni, przyciskaj>c nieco karabin łokciem do tułowia. 
 



 
 
 

Rys.ń3. bołnierz z broni> w połoceniu „na pasąŚ a) z karabinem maszynowymś b) z karabinem wyborowym 
 
 

46. KomendC „Do nogi - BROLą (rys. ń4) cołnierz wykonuje z połocenia „na pasą. 
 
 

 
 

Rys. ń4. bołnierz z broni> w połoceniu „do nogiąŚ a) z karabinem maszynowymś b) z karabinem, wyborowym 
 

Trzymaj>c praw> rCk> za pas, przesuwa kolbC karabinu do przodu, natomiast lew> rCk> chwyta karabin maszynowy pod 
pasem ponicej r>czki suwadła (karabin wyborowy - pod pasem w poblicu celownika) i lekko unosi go oraz przesuwa w tył. 
NastCpnie zrzuca pas z prawego ramienia, przenosi karabin lew> rCk> zza pleców przed siebie z prawej strony i chwyta go 
praw> rCk> za lufC ponicej strzemienia (karabin wyborowy - za nakładkC). Po czym lew> rCkC energicznie opuszcza, praw> 
natomiast stawia karabin na ziemi przy prawej nodze w połoceniu „do nogią. 

 

47. KomendC „Połóc - BROLą (rys. ń5) cołnierz wykonuje z połocenia „do nogią. 
 
 



                  
 
 

Rys. ń5. bołnierz po wykonaniu komendy „połóc broMąŚ a) z karabinem maszynowymś b) z karabinem wyborowym 
       
 

W tym celu celowniczy robi wykrok lew> nog>, rozpina dwójnóg karabinu maszynowego, pochyla broM do przodu i stawia 
j> na dwójnogu (karabin wyborowy kładzie), opieraj>c trzewik kolby o czubek buta prawej nogi. Po czym wyprostowuje siC i 
cofa lew> nogC do prawej. 

Pomocnik celowniczego, wykonuj>c komendC „Połóc - BROLą, robi wykrok lew> nog>, stawia przy niej skrzynki z 
amunicj>, nastCpnie kładzie własn> broM. 

Na komendC „Za - BROLą celowniczy robi wykrok lew> nog>, pochyla siC i chwyta broM w tym samym miejscu, w 
którym trzymał j>, podczas gdy kładł na ziemi. Po czym wyprostowuje siC (składa dwójnóg w karabinie maszynowym), 
bierze broM w połocenie, w którym była przed komend> „Połóc - BROLą, i cofa lew> nogC do prawej. RównoczeWnie 
pomocnik celowniczego podnosi własn> broM, a nastCpnie skrzynki z amunicj>. 
 

PRZYSIBżA 

48. PrzysiCgC składa siC z broni> etatow>. Dowódca jednostki na czas uroczystoWci moce uzbroić pododdział składaj>cy 
przysiCgC w jeden typ uzbrojenia. bołnierz uzbrojony w karabinek trzyma broM w połoceniu „przez pierWą. Po komendzie „Do 
- PRZYSIBżIą (rys. 16) na jej zapowieda cołnierz praw> rCk> zdejmuje czapkC (beret), któr> kładzie na zgiCtym 
przedramieniu lewej rCki, trzymaj>c palcami za daszek (lamówkC  beretu) od dołu (rys. 17). Czapka (beret) jest ułocona 
orzełkiem do przodu, denkiem do góry. Na hasło komendy cołnierz podnosi praw> rCkC do przysiCgi w nastCpuj>cy sposóbŚ 
przedramiC unosi pionowo do góry, dłoM zwraca w przód, koMce palców układa tak, jak do salutowania, na wysokoWci 
oczu. 

bołnierze wystCpuj>cy w rCkawiczkach (rCkawicach), nie zdejmuj> ich w czasie przysiCgi. WystCpuj>cy w hełmach (na 
poligonach lub na specjalne zarz>dzenie), nie zdejmuj> ich. 

 
 
 



       
 

Rys. 16. bołnierz po wykonaniu komendy „Do - PRZYSIBżIą, uzbrojony wŚ a, b) karabinekś c) karabin wyborowyś                d) pistolet 
maszynowy 

 
 

 
 

Rys. ń7. Ułocenie r>k w czasie przysiCgi 
 
 

 49. bołnierz trzymaj>cy karabin wyborowy (karabin maszynowy) w połoceniu „do nogią praw> rCk> stawia go kolb> 
przy wewnCtrznej stronie prawej stopy  jCzykiem spustowym zwróconym do przodu. NastCpnie pochyla karabin w lewo i 
opiera na lewym przedramieniu w okolicy stawu łokciowego. Pozostałe czynnoWci wykonuje jak cołnierz z karabinkiem. 

bołnierz uzbrojony w pistolet maszynowy trzyma broM w futerale na pasie głównym. Pozostałe czynnoWci wykonuje jak 
cołnierz z karabinkiem. 

50. Na komendC „Po - PRZYSIBDZźą cołnierz wykonuje w odwrotnej kolejnoWci te same czynnoWci, jak po komendzie 
„Do - PRZYSIBżIą. 
 
 
 
 
 
 

SALWA HONOROWA 

51. SalwC honorow> wykonuje siC na rozkaz dowódcy uroczystoWciŚ „SALWA HONOROWAą. Na ten rozkaz dowódca 
kompanii (plutonu, drucyny) honorowej wystCpuje krok w przód z jednoczesnym zwrotem w lewo lub wystCpuje przed 
Wrodek kompanii i podaje komendyŚ „BACZNOVĆą, „Drugi szereg, krok w tył - MARSZ", „Na pas - BROLą, 
„SPOCZNIJą, a po ich wykonaniu: „Do salwy honorowej, trzema - ŁADUJą. Na pierwsz> czCWć zapowiedziŚ „Do salwy 
honorowej" cołnierz robi wykrok lew> nog> i jednoczeWnie broM, któr> trzymał „na pasą, chwyta lew> rCk> za przedni> 
czCWć nakładki i opiera trzewikiem kolby o prawe udo przy biodrze. Kciuk prawej rCki układa na bezpieczniku, lufC kieruje w 
górC pod k>tem około 20' od pionu. Na drug> czCWć zapowiedziŚ „Trzemaą - odbezpiecza broM oraz przestawia przeł>cznik 
na prowadzenie ognia pojedynczego, a na hasło „ŁADUJą - ładuje broM. 
Na zapowieda „Salw>ą opiera karabinek na prawym ramieniu (rys. 18), z równoczesnym dostawieniem lewej nogi do 
prawej. Na hasło „PALą daje strzał. NastCpne salwy wykonuje na kolejne komendy „Salw> - PAL" w taki sam sposób, jak 
salwC pierwsz>. Jeceli broM jest przeładowywana rCcznie, po daniu pierwsze go i drugiego strzału kacdorazowo zdejmuje j> z 

a) c) 



ramienia i na komendC „ŁADUJą - przeładowuje. Komendy w tym wypadku nie ulegaj> zmianie. Po ostatniej salwie 
cołnierz zdejmuje broM z ramienia. Na komendC „Zabezpiecz - BROLą zabezpiecza j> i przenosi w połocenie „na pasą. 
NastCpnie - na komendC „Przez pierW - BROLą - bierze j> w połocenie „przez pierWą. Po zakoMczeniu uroczystoWci dowódca 
sprawdza rozładowanie broni w wyznaczonym miejscu. 
 
 

 
 

 
Rys. ń8. bołnierz podczas odpalania salwy honorowej widok: a) z przodu; b) z boku 

 
Przed komend> do salwy z broni z kolb> składan> podaje siC komendC „Kolby - ROZŁÓbą, a po daniu ostatniej salwy - 

najpierw komendC „Zabezpiecz - BROLą, a po niej - „Kolby - ZŁÓbą. 

CHWYTY SZTANDAREM 
52. W postawie zasadniczej ze sztandarem u nogi (rys. 19) sztandarowy trzyma sztandar postawiony na trzewiku drzewca 

przy prawej nodze na linii czubka buta. Drzewce przytrzymuje praw> rCk> powycej pasa głównego, łokieć prawej rCki lekko 
przyciska do ciała. W postawie swobodnej równiec trzyma sztandar przy prawej nodze. 

53. Sztandarem wykonuje siC nastCpuj>ce chwytyŚ „na ramiCą, „prezentują i „do nogią. 
Wykonuj>c chwyt „na ramiCą (rys. 20), sztandarowy kładzie drzewce praw> rCk> (pomagaj>c sobie lew>) na prawe ramiC 

i trzyma je pod k>tem 45'. Płat sztandaru musi być oddalony od barku na szerokoWć około -30 cm. 

 

                                             
 



Rys. 19. Sztandarowy w postawie            Rys. 20. Sztandarowy po wykonaniu               Rys. 21. Sztandarowy po wykonaniu 
    zasadniczej  ze sztandarem                                   chwytu „na ramiCą                                          chwytu „prezentują 
 
 
Wykonuj>c chwyt „prezentują (rys. 21) z połocenia „do nogią, podnosi sztandar praw> rCk> i ustawia w połoceniu 
pionowym przy prawym ramieniu (dłoM prawej rCki znajduje siC na wysokoWci barku), nastCpnie lew> rCk> chwyta drzewce 
sztandaru tuc pod praw>, po czym opuszcza praw> rCkC na cał> długoWć, obejmuj>c ni> doln> czCWć drzewca. 

Wykonuj>c chwyt „do nogią z połocenia „prezentują lub z połocenia „na ramiCą, przenosi sztandar praw> rCk> (pomagaj>c 
sobie lew>) do nogi. 

54. Na podan> kompanii honorowej komendC „Na prawo (lewo) - PATRZ" sztandarowy wykonuje sztandarem chwyt 
„prezentują. 

Przeniesienie sztandaru do nogi nastCpuje na komendC „BACZNOVĆą. 

55. Salutowanie sztandarem w miejscu (rys. 22) wykonuje siC z postawy „prezentują. żdy odbieraj>cy honory zblicy siC 
na 5 kroków, sztandarowy robi zwrot w prawo w skos, z jednoczesnym wysuniCciem lewej nogi w przód na odległoWć jednej 
stopy (30 cm), i pochyla sztandar w przód pod k>tem do 45°. W tej postawie pozostaje dopóty, dopóki odbieraj>cy honory nie 
znajdzie siC w odległoWci kroku za sztandarem. Wówczas przenosi sztandar do postawy „prezentują. W marszu salutuje siC, 
opuszczaj>c sztandar z połocenia „na ramiCą w taki sam sposób jak w miejscu. Sztandarowy pochyla sztandar na komendC 
„Na prawo - PATRZ", natomiast bierze na ramiC na komendC „BACZNOVĆą. 

Jeceli sztandar znajduje siC w pojeadzie, salutuje siC nim, wykonuj>c chwyt „prezentują. 
 

 

 
  

Rys 22. Sztandarowy salutuj>cy sztandarem w miejscu przez pochylenie 
 
 

 
 
 
 
 

ZACHOWANIź SIB bOŁNIźRZY W SZYKU 
56. bołnierz, przed którym przechodzi przełocony* (starszy), oraz jego s>siedzi (jeden z prawej i jeden z lewej 

strony) przyjmuj> postawC zasadnicz>. Powracaj> do postawy swobodnej, gdy przełocony minie prawego (lewego) s>siada. 
57. l) bołnierz wywołany z pierwszego szeregu, np.Ś „Szeregowy Wierzbickią, przyjmuje postawC zasadnicz> i 

odpowiada głoWno „Jestem". Na komendC „WYST=Pą wystCpuje trzy kroki na wprost i staje w postawie zasadniczej. 
Na jego miejsce wstCpuje natychmiast stoj>cy za nim cołnierz z drugiego szeregu (stawiaj>c dwa kroki). 

bołnierz wskazany bez podania nazwiska wymienia swój stopieM wojskowy i nazwisko. 
2) bołnierz wywołany z drugiego szeregu (równiec skrzydłowy) wystCpuje piCć krokówś dwa kroki - krokiem zwykłym, 

trzy nastCpne zaW - krokiem defiladowym w nastCpuj>cy sposóbŚ robi wykrok lew> nog>, lew> rCk> dotyka lewego ramienia 
swojego poprzednika, po czym cofa lew> nogC do prawej. Na ten znak cołnierz pierwszego szeregu robi praw> nog> krok w 
prawo w skos do przodu. Po przejWciu wywołanego wraca na swoje miejsce, daj>c lew> nog> krok w lewo w skos do tyłu. 
PostCpuje podobnie, gdy wywołany wraca na swoje miejsce. Uwaca przy tym, aby krok w prawo w skos zrobić równoczeWnie 
z wykonaniem zwrotu w tył przez powracaj>cego cołnierza. 

3) Na komendC „WST=Pą wywołany robi w ty} zwrot, wraca na swoje miejsce w taki sam sposób, jak podczas 
wystCpowania i przyjmuje tak> postawC, jak pododdział. Natomiast cołnierz, który zajmował jego miejsce, wraca do drugiego 
szeregu, robi>c dwa kroki do tyłu (bez zwrotu i wymachu r>k). 

4) Komendy „WYST=Pą i „WST=Pą podaje siC równiec grupie cołnierzy. 



Jeceli komenda „WYST=Pą dotyczy kilku cołnierzy stoj>cych w pierwszym szeregu, wystCpuj> oni jednoczeWnie. Stoj>cy 
obok siebie w drugim szeregu wystCpuj> kolejno, zaczynaj>c od prawegoś natomiast cołnierze, którzy nie stoj> w tym szeregu 
obok siebie - jednoczeWnie. 

Na komendC „WST=Pą wywołani cołnierze robi> w tył zwrot i wracaj> na swoje miejsce jednoczeWnie lub w kolejnoWci 
wystCpowania z szyku. 

5) W wypadku ustawienia pododdziału w w>skim miejscu (korytarzu itp.) wywołany cołnierz (grupa) wystCpuje krok 
przed szyk. 

58. l) bołnierz wywołany z trzeciego szeregu lub z kolumny w miejscu, na komendC „WYST=Pą przechodzi za plecami 
cołnierzy swojego szeregu na praw> stronC kolumny lub na stronC wskazan> przez dowódcC. NastCpnie - maszeruj>c wzdłuc 
skrzydła trójszeregu lub wzdłuc kolumny - wystCpuje trzy kroki przed front szyku. bołnierz wywołany z czoła kolumny 
równiec wystCpuje trzy kroki przed front szyku, a na jego miejsce wstCpuje cołnierz kryj>cy go. Natomiast cołnierz 
wywołany z drugiego szeregu kolumny wystCpuje w sposób podany dla dwuszeregu. 

Na komendC „WST=Pą cołnierz postCpuje w sposób opisany w pkt. 57 ust. 3. 
2) bołnierz wywołany z kolumny w marszu przechodzi za plecami cołnierzy swojego szeregu na praw> stronC kolumny i 

maszeruje na wysokoWci swojego szeregu w odstCpie jednego kroku od prawoskrzydłowego. 
 

Wywołany w marszu do przełoconego podchodzi do niego z lewej strony. Jeceli przełocony nie zatrzyma siC, maszeruje 
obok niego (na tej samej wysokoWci) i po oddaniu honorów melduje siC w marszu. 

Na komendC ąWST=Pą oddaje honory, zatrzymuje siC i po zwrocie w miejscu w odpowiednim kierunku wraca na swoje 
miejsce w szyku. 

59. Na komendC „DO MNIE" lub np.: „Do kapitana Mrozowskiegoą cołnierz nie znajduj>cy siC w szyku idzie krokiem 
zwykłym najkrótsz> drog> do wzywaj>cego, zatrzymuje siC trzy kroki przed nim w postawie zasadniczej, oddaje honory i 
melduje siC, np.Ś „Panie kapitanie, meldujC siC na rozkazą. 

bołnierz wywołany z szyku w miejscu opuszcza go jak przy wystCpowaniu. Dalsze czynnoWci wykonuje jak cołnierz 
wywołany spoza szyku. 

Na komendC „WST=Pą oddaje honory, robi zwrot w miejscu we właWciwym kierunku i krokiem zwykłym wraca 
najkrótsz> drog> na swoje miejsce. 

60. bołnierz z broni> wywołany z szyku nie zmienia jej połocenia bez rozkazu dowódcy. W wypadku zmiany połocenia 
broni - na rozkaz dowódcy - po powrocie na miejsce przenosi j> w takie połocenie, w jakim trzyma j> pododdział. bołnierz, 
który chce wyst>pić z szyku, np., aby zabrać głos w czasie uroczystoWci itp., postCpuje tak samo jak wywołany. 
61. Na komendC „CzapkC (beret, furacerkC) - ZDEJMIJ" cołnierz zdejmuje nakrycie głowy praw> rCk> i przekłada je do 
lewej, swobodnie opuszczonej rCki (rys. 23). Trzyma je stron> wewnCtrzn> do siebie, orzełkiem do przodu (furacerkC – 
złocon> orzełkiem do przodu). 

 
 
 
 
 
 
* W dalszej czCWci regulaminu termin „przełoconyą oznacza takce „starszyą. 

                                   
 Rys. 23. Sposób trzymania zdjCtego nakrycia głowyŚ a) czapki wojsk lotniczychś b) rogatywkiś c) beretuś d) furacerki 

 
Na komendC „CzapkC (beret, furacerkC) - WŁÓbą cołnierz chwyta praw> rCk> za daszek czapki (obrzece beretu, 

furacerki) i dwiema rCkami nakłada j> na głowC. 
Komend tych nie podaje siC, gdy cołnierz ma zajCt> rCkC (lub obie rCce). Wyj>tek stanowi komenda „Do - PRZYSIBżIą. 

ODDAWANIE HONORÓW 
62. bołnierze oddaj> sobie honory wojskowe w rócnych sytuacjachŚ z broni>, bez broni (rys. 24) oraz w nakryciu i bez 

nakrycia głowy - zarówno w miejscu, jak i w marszu. 

63. l) W miejscu, w nakryciu głowy i bez broni cołnierz salutuje w postawie zasadniczej. Z chwil> zblicenia siC 
przełoconego na trzy kroki zwraca głowC w jego stronC („frontujeą* oraz wykonuje zwrot głowy) i podnosi szybkim ruchem 
do daszka czapki (obrzeca hełmu, beretu, furacerki) praw> rCkC tak ułocon>, aby przedramiC i dłoM oraz zł>czone palce - 



wskazuj>cy i Wrodkowy - tworzyły liniC prost>ś pozostałe palce dłoni s> złocone i przyciWniCte kciukiem. 
Wystaj>c> czCWć palca Wrodkowego przykłada - od strony palca wskazuj>cego - do brzegu daszka czapki (do obrzeca hełmu, 
beretu, furacerki) nad k>tem prawego okaś dłoM jest zwrócona ku przodowi, łokieć zaW skierowany w dół i na prawo w skos. 

 

 
 

Rys. 24.bołnierz salutuj>cy w miejscu bez broniŚ a)w rogatywce, b) w hełmieś c) w berecieś d) w furacerce 
 

żdy przełocony minie cołnierza, koMczy on salutowanie, opuszczaj>c szybkim ruchem rCkC do połocenia w postawie 
zasadniczej, z jednoczesnym zwrotem głowy na wprost, po czym przyjmuje postawC swobodn>. 
Salutuj>c w miejscu (np. podczas meldowania siC), przytrzymuje rCkC przy nakryciu głowy przez sekundC. 

„Żrontowaćą - znaczy wykonać zwrot w kierunku przełoconego 
 
 
2) W miejscu, w nakryciu głowy i z broni> (z wyj>tkiem połocenia broni „przez plecyą) cołnierz przyjmuje postawC 
zasadnicz>, „frontujeą i z chwil> zblicenia siC przełoconego na trzy kroki wykonuje skłon głowy. 
bołnierz z broni> w połoceniu „przez plecyą salutuje. 
3) W miejscu, bez nakrycia głowy bez broni i z broni> cołnierz przyjmuje postawC zasadnicz>, „frontujeą i wykonuje 

skłon głowy. 
Po podejWciu do przełoconego oraz przed odejWciem od niego oddaje honory przez przyjCcie postawy zasadniczej i skłon 

głowy. 
64. l) W marszu, w nakryciu głowy i bez broni cołnierz salutuje z jednoczesnym zwróceniem głowy w stronC 

przełoconego, przy czym lewa rCka przyłocona lekko dłoni> do uda pozostaje nieruchoma. Palce rCki s> zł>czone i 
wyprostowane. Salutowanie rozpoczyna trzy kroki przed przełoconym, a koMczy po miniCciu go. Podczas wyprzedzania 
rozpoczyna salutowanie w momencie zrównania siC z przełoconym, a koMczy po przejWciu trzech kroków.Jeceli przełocony 
wyprzedza cołnierza, ten zaczyna salutować w chwili zrównania siC z nim, a koMczy po przejWciu trzech kroków. 

2) W marszu, w nakryciu głowy i z broni> (z wyj>tkiem połocenia broni „przez plecyą) cołnierz nie zmienia jej 
połocenia, lecz jedynie wykonuje skłon głowy w kierunku przełoconego - w takiej odległoWci, jak podczas salutowania. Lew> 
rCkC ma opuszczon> - jak w postawie zasadniczej. 

bołnierz z broni> w połoceniu „przez plecyą salutuje. 
3) W marszu, bez nakrycia głowy, z broni> i bez broni cołnierz wykonuje skłon głowy w kierunku przełoconego w 

odległoWci trzech kroków. 
Lew> rCkC (lub obie rCce) ma opuszczon> (opuszczone) - jak w postawie zasadniczej. 
4) W miejscu i w marszu, z broni> noszon> na pasie głównym cołnierz oddaje honory jak bez broni. 

65. Jeceli cołnierz jest w nakryciu głowy, a ma niesprawn> praw> rCkC lub zajCte obie rCce, to w celu oddania honorów w 
miejscu przyjmuje postawC zasadnicz>, „frontujeą i wykonuje skłon głowy. 

W marszu wykonuje skłon głowy w stronC przełoconego w odległoWci trzech kroków. 



bołnierz podtrzymuj>cy lew> rCk> inn> osobC nie uwalnia tej rCki w czasie oddawania honorów. 
Jeceli cołnierz biegnie, to przy oddawaniu honorów przechodzi do kroku zwykłego. 

66. bołnierz przyjmuj>cy honory ma obowi>zek odpowiedzieć na nie w sposób podany w regulaminie. 
 
 

ROZDZIAŁ 3 
MUSZTRA ZźSPOŁOWA  

DRUbYNA 

67. W ugrupowaniu rozwiniCtym drucyna wystCpuj w nastCpuj>cych szykachŚ a) w szeregu (rys. 25a)ś b) w dwuszeregu 
(rys. 25b). 

                           
 
         Rys. 25. Ustawienie drucynyŚ a) w szereguś                                                   Rys. 26. Ustawienie drucynyŚ a) w rzCdzie 
                             b) w dwuszeregu;                                                                                      b) w kolumnie dwójkowej 

 

68. W ugrupowaniu marszowym drucyna wystCpuje w nastCpuj>cych szykachŚ a) w rzCdzie (rys. 26a)ś b) w kolumnie 
dwójkowej (rys. 26b). 
 

69. Aby ustawić cołnierzy w szyku dowódca zarz>dza zbiórkC. 
Na zapowieda komendy, np.Ś „Pierwsza drucynaą, lub na komendC „BACZNOVĆą cołnierze zwracaj> siC frontem do 
dowódcy i przyjmuj> postawC zasadnicz>. NastCpnie dowódca podaje zapowieda, np.Ś „W dwuszereguą, i staje w postawie 
zasadniczej w miejscu, w którym chce ustawić pododdział. Na hasło „ZBIÓRKAą cołnierze biegn> do dowódcy i staj> w 
nakazanym szyku, w postawie zasadniczej i w tym samym co on kierunku (jeceli nie nakazał inaczej). bołnierz 
prawoskrzydłowy staje z lewej strony dowódcy, a na zbiórce w kolumnie (rzCdzie) - za nim. Rozpoczynaj>c formowanie 
szyku, dowódca wychodzi przed front pododdziału na tak> odległoWć, aby mógł obj>ć go wzrokiem lub wykonuje wykrok 
praw> nog> z jednoczesnym zwrotem w lewo. 

Aby wyrównać i pokryć w szyku, dowódca podaje komendC „SPOCZNIJą. 
Dowódca moce równiec nakazać zbiórkC w innym miejscu lub kierunku. OkreWla to w komendzie, np.Ś „Pierwsza 

drucyna, w dwuszeregu (w kolumnie dwójkowej), na drodze, prawe skrzydło (czoło) na wysokoWci trybuny, frontem do 
hangaru - ZBIÓRKAą. Jeceli zbiórkC nakazuje siC ponownie, mocna podać komendC „Pierwsza drucyna, w dwuszeregu, 
na poprzednim miejscu - ZBIÓRKAą. 

Aby sformować kolumnC w marszu — na komendC np.Ś „Druga drucyna, w kolumnie dwójkowej, za mn>, w marszu - 
ZBIÓRKAą - dwójka czołowa maszeruje za dowódc> drucyny w odległoWci trzech kroków, reszta cołnierzy doł>cza do niej. 

Dowódca moce równiec nakazać zbiórkC w wyznaczonym miejscu i kierunku marszu, podaj>c komendC np.Ś „Druga 
drucyna, w kolumnie dwójkowej, na drodze w kierunku wsi, w marszu - ZBIÓRKAą. 

70. Na komendC „ROZźJVĆ SIBą cołnierze natychmiast rozchodz> siC w dowolnych kierunkach. Dowódca moce w 
komendzie okreWlić miejsce, w którym maj> przebywać, np.Ś „Na ł>kC - ROZźJVĆ SIBą, „Do namiotów (biegiem) - 
ROZźJVĆ SIBą, lub kierunek rozejWcia siC, np.Ś „Od czoła, w prawo - ROZźJVĆ SIBą, „W tył - ROZźJVĆ SIBą. 

KomendC „ROZźJVĆ SIBą mocna podać w kacdym szyku w miejscu lub w marszu. 

71. Równanie i krycie w szyku cołnierze wykonuj> samoczynnie po komendzie „SPOCZNIJą albo na komendC 
„Równaj - W PRAWO (W LEWO)". 

Na komendC „Równaj - W PRAWO (W LźWO)ą wszyscy cołnierze jednoczeWnie i energicznie zwracaj> głowy w prawo 
(w lewo), z wyj>tkiem prawoskrzydłowego  (lewoskrzydłowego), i staj> tak, aby prawym (lewym) okiem widzieć tylko 
swego s>siada, a lewym (prawym) pierW czwartego od siebie. Po wyrównaniu, na komendC „BACZNOVĆą jednoczeWnie 



zwracaj> głowy na wprost. 

72. Odliczanie stosuje siC w celu ustalenia stanu liczbowego cołnierzy lub sformowania nowego szyku. Wykonuje siC je 
na komendC np.Ś „Kolejno - ODLICZą, „Do dwóch - ODLICZ". Mocna takce nakazać odliczanie do jakiejkolwiek liczby, 
np.: „Do trzech (piCciu, dziesiCciu) - ODLICZ". 
Na hasło „ODLICZą cołnierze pierwszego szeregu zwracaj> jednoczeWnie głowy w prawo z wyj>tkiem prawoskrzydłowego.  
bołnierz prawoskrzydłowy pierwszego szeregu zwraca głowC w lewo i zaczyna odliczanie. Pozostali cołnierze pierwszego 
szeregu, odwracaj>c energicznie głowy z prawej na lew> stronC, podaj> kolejno liczby, po czym zwracaj> głowy na wprost i 
przyjmuj> postawC swobodn>. Natomiast cołnierze drugiego szeregu zwracaj> uwagC na podan> przez ich poprzedników 
liczbC, która takce ich dotyczy, i wraz z nimi przyjmuj> postawC swobodn>. 

Jeceli dwuszereg jest niepełny, to lewoskrzydłowy drugiego szeregu - po odliczeniu - zwraca głowC w kierunku dowódcy 
i melduje głoWno: „Niepełnyą. 

Aby sprawdzić kolejnoWć ustawienia drucyny (załogi, obsługi), zwłaszcza podczas musztry z pojazdami (sprzCtem), mocna 
stosować odliczanie funkcjami na komendC „Żunkcjami - OZNAJMIJ". Na hasło komendy cołnierze jednoczeWnie zwracaj> 
głowy i wymieniaj> pełnione funkcje (np.Ś działonowy-operator, kierowca, strzelec itp.), po czym przyjmuj> postawC 
swobodn>. 

Aby sformować kolumnC dwójkow> z cołnierzy maszeruj>cych w rzCdzie, stosuje siC odliczanie w marszu na komendC  
„Do dwóch - ODLICZ". bołnierze odliczaj> wówczas, nie zmieniaj>c tempa marszu, i kolejno zwracaj> głowy w lewo. W 
podobny sposób wykonuje siC w marszu komendC „Kolejno — ODLICZ". 

73. OdstCpowanie nakazuje siC, aby ułatwić przegl>d cołnierzy lub zapewnić im wiCksz> swobodC ruchów w czasie 
ćwiczeM. Polega ono na zwiCkszeniu odstCpów miCdzy cołnierzami o liczbC kroków podan> w komendzie, np. „Od 
prawoskrzydłowego (lewoskrzydłowego), piCć (dziesiCć) kroków - ODST=P (biegiem - ODST=P)ą. Na hasło komendy 
cołnierze - z wyj>tkiem skrzydłowego, od którego zaczyna siC odstCpowanie — robi> w lewo (prawo) zwrot i maszeruj> 
(biegn>) w nakazanym kierunku, ogl>daj>c siC przez lewe ramiC - kacdy na bezpoWrednio za nim maszeruj>cego (biegn>cego) 
cołnierza. Po jego zatrzymaniu siC nastCpny cołnierz robi tyle kroków, ile podano w komendzie. NastCpnie zatrzymuje siC, 
robi w prawo (lewo) zwrot, wyrównuje i samorzutnie przyjmuje postawC swobodn>. 

Podczas odstCpowania od Wrodka wskazuje siC cołnierza, od którego nalecy rozpocz>ć wykonywanie tej czynnoWci. Na 
komendC, np. „Od szeregowego Malinowskiego, krok - ODST=Pą lub „Od szeregowego Malinowskiego, w prawo (w 
lewo), krok - ODST=Pą, wyznaczony cołnierz mówi „Jestemą i na sekundC podnosi lew> rCkC do poziomu z dłoni> 
ułocon> w płaszczyanie pionowej. 

Jeceli pododdział jest ustawiony w dwuszeregu, lew> rCkC podnosi do poziomu równiec cołnierz kryj>cy wskazanego z 
pierwszego szeregu. 

Ł>czenie odbywa siC w odwrotnym kierunku nic odstCpowanie na komendC, np.Ś „Do prawoskrzydłowe-go 
(lewoskrzydłowego) - Ł=CZ (biegiem - Ł=CZ)ą lub „Do szeregowego Malinowskiego - Ł=CZ (biegiem - Ł=CZ)ą albo 
„Do szeregowego StCpnia w lewo (w prawo) - Ł=CZ (biegiem - Ł=CZ)ą. 

74. PrzesuniCcie szyku o krok w przód lub w tył odbywa siC na komendC, np.Ś „Pierwsza drocyna, krok na wprost (w 
tył) - MARSZ". bołnierze robi> krok w nakazanym kierunku, nie zmieniaj>c frontu. 
Aby przesun>ć szyk do przodu na odległoWć wiCksz> nic krok podaje siC komendC, np.Ś „Drucyna, szeWć kroków na wprost - 
MARSZ" lub - jeceli nie podaje siC liczby kroków - „Drucyna, na wprost - MARSZ". Aby przesun>ć szyk w tył na 
odległoWć wiCksz> nic krok, najpierw nalecy podać komendC do wykonania zwrotu w tył, a nastCpnie - dotycz>c> 
przesuniCcia. PrzesuniCcie szyku w prawo (lewo) wykonuje siC po zmianie frontu szyku. 

75. Zmiany frontu ugrupowania rozwiniCtego dokonuje siC na komendC, np.Ś „Drucyna, w prawo (w lewo) zachoda - 
MARSZ". bołnierz skrzydłowy nieruchomego skrzydła zachodzi w miejscu w prawo (w lewo) w takim tempie, aby 
maszeruj>cy po okrCgu mogli zachować równanie. Po dojWciu drucyny do odpowiedniego miejsca dowódca podaje komendC 
„Drucyna - STÓJą. Zachodzenie odbywa siC krokiem zwykłym. 

76. ZmianC ugrupowania w miejscu nakazuje siC, gdy cołnierze stoj> w postawie zasadniczej. 
Z szeregu w rz>d przechodzi siC na komendC „W prawo - ZWROT", natomiast z rzCdu do szeregu „W lewo - 

ZWROT". 
Z szeregu w kolumnC dwójkow> przechodzi siC na komendC „W dwójki, w prawo - ZWROT". bołnierze, 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 czCWć zwrotu w prawo, po czym lew> nog> robi> energiczny wykrok w lewo w skos i — 
dostawiaj>c praw> nogC do lewej - staj> na lewo od swych s>siadów. 

Z kolumny dwójkowej do szeregu powraca siC na komendC „W szereg, w lewo - FRONT". 
bołnierze, którzy podczas formowania dwójek robili zwrot w miejscu (oznaczeni liczb> jeden), wykonuj> na obcasie buta 

lewej nogi i czubku prawego buta czCWć zwrotu w lewo, po czym praw> nog> robi> energiczny wykrok w lewo w skos i — 
dostawiaj>c lew> nogC do prawej - staj> na prawo od swych s>siadów. bołnierze oznaczeni liczb> dwa robi> zwrot w lewo w 
miejscu. 

Z dwuszeregu w kolumnC dwójkow> przechodzi siC na komendC „W prawo - ZWROT", z kolumny dwójkowej do 
dwuszeregu natomiast na komendC „W lewo - ZWROT". 

KolumnC dwójkow> (rz>d) z dwuszeregu (szeregu) formuje siC zawsze w prawoś dwuszereg i szereg z kolumny dwójkowej 
(rzCdu) — w lewo. 



77. W marszu z kolumny dwójkowej w rz>d przechodzi siC na komendC „W rz>d - W TYŁ". bołnierze z lewego rzCdu 
przesuwaj> siC w takt marszu za swych prawych s>siadów, zachowuj>c regulaminowe odległoWci. 
Z rzCdu w kolumnC dwójkow> przechodzi siC na komendC „W dwójki - W PRZÓDą. bołnierze, na których podczas 
odliczania wypadła liczba dwa, przesuwaj> siC w przód na lewo od swych poprzedników. Ustawione w ten sposób dwójki 
doł>czaj> i kryj> dwójkC czołow>, która skraca krok bez komendy. Po przyjCciu regulaminowych odstCpów i odległoWci 
podaje siC komendC „Zwykły - KROK". 

 

 

 

 

PLUTON 

78. W ugrupowaniu rozwiniCtym pluton wystCpuje w nastCpuj>cych szykachŚ a) w szeregu (rys. 27a)ś b) w dwuszeregu 
(rys. 27b)ś c) w trójszeregu (rys. 27c). 

 
 
 
 
 

 
 

Rys. 27. Pluton w ugrupowaniu rozwiniCtymŚ a) w szereguś b) w dwuszereguś c) w trójszeregu 
 
79. W ugrupowaniu marszowym pluton wystCpuje w nastCpuj>cych szykachŚ a) w rzCdzie (rys. 28a)ś b) w kolumnie 
dwójkowej (rys. 28b)ś c) w kolumnie trójkowej (rys. 28c)ś d) w kolumnie czwórkowej (rys. 28d). 
 
 



 
 
 
Rys. 28. Pluton w ugrupowaniu marszowymś a) w rzCdzieś b) w kolumnie dwójkowejś c) w kolumnie trójkowejś d) w kolumnie czwórkowej 
 
80. Skrzydła ugrupowania rozwiniCtego zagina siCś na komendC, np.Ś „Druga drucyna zagi>ć skrzydło 
- MARSZą, „Od szeregowego Wierzbickiego zagi>ć lewe (prawe) skrzydło - MARSZą lub „Od szeregowego 

Kalinowskiego i kaprala ZieliMskiego zagi>ć skrzydła 
- MARSZ". 

JeWli zaginanie nastCpuje od wyznaczonego cołnierza, mówi on wówczas „Jestemą i podnosi na sekunda lew> rCkC do 
poziomu. Stoj>cy za nim w nastCpnych szeregach równiec podnosz> lewe rCce do poziomu. 

Na komendC dotycz>c> zagiCcia skrzydeł pododdział lub cołnierze skrzydłowi, wraz z wymienionymi w zapowiedzi, 
zaginaj> skrzydło (skrzydła), przesuwaj>c siC do przodu krokiem zwykłym. 

Wymieniony cołnierz zachodzi w miejscu w prawo (w lewo) w takim tempie, aby maszeruj>cy po okrCgu mogli zachować 
równanie. bołnierze ci zatrzymuj> siC po dojWciu do miejsca, w którym s> ustawieni pod k>tem 9Ń° w stosunku do frontu 
pododdziału. 

Po zagiCciu skrzydeł podaje siC komendC „SPOCZNIJą. 
Skrzydła odgina siC na komendy, np.Ś „Pierwsza i trzecia drucyna (od szeregowego Kalinowskiego i kaprala 

ZieliMskiego) w tył - ZWROTąś „Odgi>ć skrzydła - MARSZ". bołnierze zaginaj>cy poprzednio skrzydła robi> w tył zwrot, 
wracaj> na poprzednie miejsce w taki sam sposób, jak podczas zaginania skrzydeł i zatrzymuj> siC na linii pododdziału. Na 
komendC „W tył - ZWROT" robi> w tył zwrot, po czym na komendC „SPOCZNIJą przyjmuj> postawC swobodn>. 

81. Z dwuszeregu w kolumnC czwórkow> przechodzi siC z postawy zasadniczej na komendC „W czwórki, w prawo — 
ZWROT". bołnierze, na których podczas odliczania wypadła liczba jeden, robi> w prawo zwrot, oznaczeni zaW liczb> dwa 
wykonuj> na obcasie buta prawej nogi i czubku lewego buta czCWć zwrotu w prawo. Po czym lew> nog> robi> energiczny 
wykrok w lewo w skos i - dostawiaj>c praw> nogC do lewej - staj> na lewo od swych s>siadów. 

Z kolumny czwórkowej do dwuszeregu powraca siC z postawy zasadniczej na komendC „W dwuszereg, w lewo - 
FRONT". bołnierze, którzy podczas formowania kolumny czwórkowej robili zwrot w miejscu (oznaczeni liczb> jeden), 
wykonuj> na obcasie buta lewej nogi i czubku prawego buta czCWć zwrotu w lewo. Po czym praw> nog> robi> energiczny 
wykrok w prawo w skos i — dostawiaj>c lew> nogC do prawej 
- staj> na prawo od swych s>siadów. Pozostali robi> w lewo zwrot. 

82. W marszu z kolumny czwórkowej w kolumnC dwójkow> przechodzi siC na komendC „W dwójki 
- W TYŁ". 
bołnierze oznaczeni podczas odliczania liczb> dwa przechodz> w takt marszu za swych s>siadów z prawej strony i kryj> ich, 
zachowuj>c przepisow> odległoWć. Lewy rz>d w tym czasie doł>cza do prawego. bołnierze id>cy w pierwszej dwójce nie 
zmieniaj> długoWci kroku. Z kolumny dwójkowej w czwórkow> przechodzi siC na komendC „W czwórki - W PRZÓDą. 
bołnierze lewego rzCdu oznaczeni podczas odliczania liczb> jeden(jedynki) odstCpuj> w lewo. Q natomiast, którzy 
poprzednio przeszli w tył (oznaczeni liczb> dwa - dwójki), wstCpuj> na dawne swoje miejsce (na wysokoWć jedynek). Czoło 
skraca krok bez komendy. bołnierze maszeruj> dalej krokiem zwykłym na komendC „Zwykły - KROK". 

83. PrzejWcie z trójszeregu w kolumnC trójkow> wykonuje siC na komendC „W prawo - ZWROT". Natomiast powrót z 
kolumny trójkowej do trójszeregu — na komendC „W lewo - ZWROT". 

84. Aby ustawić pluton do prowadzenia musztry drucynami i do innych wyst>pieM słucbowych podaje siC komendC, np.Ś 
„Pierwszy pluton, w szeregu (dwuszeregu), na placu, pierwsza drucyna na wysokoWci masztu (na poprzednim miejscu), 
pozostałe drucyny w odstCpach (odległoWci) piCtnastu kroków, frontem do garacy - ZBIÓRKAą. 

85. Inne zmiany szyków, zbiórki, rozejWcia siC, równanie i krycie, odliczanie, odstCpowanie, przesuwanie oraz zmianC 



frontu ugrupowania rozwiniCtego i przejWcia z szyku rozwiniCtego w marszowy i odwrotnie wykonuje siC według zasad 
podanych dla drucyny. 

KOMPANIA  

86. W ugrupowaniu rozwiniCtym kompanii zasadniczym szykiem jest dwuszereg (rys. 29). 
 

 
Rys. 29. Kompania w dwuszeregu 

 
87. W ugrupowaniu marszowym kompania wystCpuje w nastCpuj>cych szykachŚ a) w kolumnie dwójkowej (rys. 30); b) w 
kolumnie czwórkowej (rys. 31). 

                                      
 

 
Rys 30. Kompania w kolumnie dwójkowej                           Rys. 31. Kompania w kolumnie czwórkowej 

 
 

88. l) Z dwuszeregu w kolumnC dwójkow> kompania przechodzi na komendC „W prawo - ZWROT". JednoczeWnie 
dowódcy plutonów robi> trzy kroki w tył, rozpoczynaj>c marsz lew> nog>ś trzeci krok daj> w lewo w skos z równoczesnym 
zwrotem w prawo i staj> w postawie zasadniczej na prawym skrzydle pierwszej dwójki swojego plutonu. ZastCpca dowódcy 
kompanii postCpuje jak dowódca plutonu, ale stawia jeden krok wiCcej. Szef kompanii postCpuje równiec tak jak dowódca 
plutonu, z t> jednak rócnic>, ce pierwszy krok rozpoczyna praw> nog>, a trzeci stawia w prawo w skos z jednoczesnym 
zwrotem w prawo i staje na prawym skrzydle ostatniej dwójki kompanii. 

2) Z kolumny dwójkowej do dwuszeregu powraca siC na komendC „W lewo - ZWROT". Kompania wykonuje zwrot, a 
zastCpca dowódcy kompanii, dowódcy plutonów i szef kompanii — rozpoczynaj>c marsz praw> nog> — powracaj> na swoje 
miejsca w dwuszeregu. 

3) Z dwuszeregu w kolumnC czwórkow> kompania przechodzi według zasad podanych dla plutonu, z t> rócnic>, ce 
dowódcy plutonów, zastCpca dowódcy kompanii i szef kompanii wykonuj> te same czynnoWci, jakie obowi>zuj> podczas 
przechodzenia z dwuszeregu w kolumnC dwójkow>. 

4) Z kolumny czwórkowej do dwuszeregu powraca siC według zasad podanych dla plutonu. Dowódcy plutonów, 
zastCpca dowódcy kompanii i szef kompanii powracaj> na miejsca w dwuszeregu w taki sposób, jaki obowi>zuje przy 
przechodzeniu z kolumny dwójkowej. 

W. Do prowadzenia ćwiczeM z musztry lub do innych wyst>pieM słucbowych kompaniC ustawia siC według zasad 
ustalonych dla plutonu. 

Sposób ustawienia oficerów (chor>cych, podoficerów), których miejsca w szyku nie okreWla regulamin, ustala dowódca 
kompanii. 

90. Z kolumny czwórkowej w dwójkow> i odwrotnie przechodzi siC według zasad podanych dla plutonu, zbiórki zaW, 
rozejWcie siC, równanie, krycie, odliczanie (zastCpca dowódcy kompanii, dowódcy plutonów i szef kompanii nie odliczaj>), 
odstCpowanie, przesuwanie oraz zmianC frontu ugrupowania rozwiniCtego wykonuje siC według zasad podanych dla drucyny. 

BATALION  

91. W ugrupowaniu rozwiniCtym batalion wystCpuje w nastCpuj>cych szykachŚ a) w dwuszeregu (rys. 32); 
b) w linii kolumn kompanii (plutonów), (rys. 33, 34). 
Aby ustawić batalion w liniC kolumn plutonów dowódca batalionu wydaje rozkaz, np.Ś „Batalion - BACZNOVĆą, 



„Dowódcy kompanii, wykonać zbiórkC plutonami w kolumnach czwórkowych, na placu, pierwszy pluton pierwszej 
kompanii na wysokoWci drzewa, frontem do koszarą, „Batalion - SPOCZNIJ". 

Na ten rozkaz dowódcy kompanii ustawiaj> kompanie, podaj>c odpowiednie komendy. 
 

 
Rys. 32. Batalion w dwuszeregu. 

 
 

Rys. 33. Batalion w linii kolumn kompanii. 
 

92. Ugrupowanie marszowe batalionu składa siC z dowództwa* i sztabu batalionu oraz kolumn marszowych kompanii 
(plutonów) ustawionych w gł>b. OdległoWci wynosz>Ś od dowódcy batalionu do kadry sztabu batalionu i od niej do dowódcy 
czołowej kompanii oraz miCdzy kolejnymi kompaniami - po 3 kroki. OdległoWci te w szyku marszowym batalionu w 
kolumnach plutonów przedstawiono na rysunku 35. 

93. l) ZmianC ugrupowania batalionu wykonuj> kolejno kompanie (plutony). 
2) Z ugrupowania rozwiniCtego w marszowe przechodzi siC na rozkazŚ „Batalion - BACZNOVĆą, „Batalion, w 

ugrupowanie marszowe, kierunek w prawo (w lewo itp.) - MASZźROWAĆą, „Batalion - SPOCZNIJ". 
Na ten rozkaz dowódcy kompanii ustawionych w liniC kolumn wystCpuj> trzy kroki w lewo w skos i - nie zmieniaj>c 

frontu - staj> przed swymi pododdziałamiś natomiast dowódcy kompanii ustawionych w dwuszeregu robi> krok w przód z 
jednoczesnym zwrotem w lewoś 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 rozpoczCcia marszu, zwracaj> głowy w lewo i rozpoczynaj> marsz jednoczeWnie z 
pododdziałami. 3) Do ustawienia batalionu w liniC kolumn plutonów dowódcy kompanii - na rozkaz dowódcy batalionu - 
wystCpuj> szeWć kroków w lewo w skos przed front swoich kompanii i - nie zmieniaj>c frontu - podaj> komendy, np.Ś 
„BACZNOVĆą, „W ugrupowanie marszowe, w kolejnoWci ustawienia (lub kolejnoWć marszu), za mn> (lub kierunek 
marszu) - MARSZ". 

* Dowództwo batalionu stanowi czoło kolumny sztabu batalionu. 
 
 
 
 
 

 
 

Rys. 34. Batalion w linii kolumn plutonów 
 
 

 
 



Rys. 35 Szyk marszowy batalionu w kolumnach plutonu. 
 
Po słowach komendy „W ugrupowanie marszoweą dowódcy plutonów wystCpuj> trzy kroki w lewo w skos i - nie 

zmieniaj>c frontu - staj> przed swoimi plutonami. Po haWle „MARSZą czołowy pluton rozpoczyna marsz. Z chwil> oddalenia 
siC plutonu czołowego (poprzedzaj>cego) na regulaminow> (lub nakazan>) odległoWć, nastCpne rozpoczynaj> marsz na 
komendC swoich dowódców „Za mną - MARSZ". 

4) Z ugrupowania marszowego w rozwiniCte batalion przechodzi na rozkaz, w którym dowódca podaje szyk oraz 
miejsce ustawienia siC batalionu, a takce front dla kompanii czołowej. Na ten rozkaz dowódca kompanii czołowej ustawia 
swoj> kompaniC, pozostałe zaW ustawiaj> siC według niej. 

Do przejWcia batalionu (maszeruj>cego w kolumnach plutonów) w liniC kolumn plutonów dowódca batalionu wydaje 
rozkaz, np.: „Batalion w liniC kolumn plutonów, w lewo - ROZWILą. 
Po tym rozkazie dowódcy kompanii podaj> kolejno komendy, np.Ś ąKompania, w liniC kolumn plutonów, w lewo - 
ROZWILą. Po tej komendzie pluton czołowy  zatrzymuje siC, natomiast pozostałe plutony przesuwaj> siC w lewo na 
wysokoWć plutonu czołowego i na komendC swoich dowódców „Pluton - STÓJą zatrzymuj> siC. 

Po wyjWciu wszystkich plutonów na jedn> wysokoWć, dowódcy plutonów staj> na prawych skrzydłach swoich plutonów. 

94.1) Wszystkie rozkazy (komendy) podane batalionowi poprzedza słowo „batalioną, np. „Batalion, równaj - W 
PRAWO", „Batalion, na prawo - PATRZ". 

2) Sposób ustawienia oficerów (chor>cych, podoficerów), których miejsca w szyku nie okreWlono w regulaminie, ustala 
dowódca batalionu. 

BRYGADA * 

95. Przed przeprowadzeniem zbiórki brygady dowódca brygady okreWla dowódcom batalionów i pozostałych 
pododdziałówŚ szyk, miejsce, czas, kolejnoWć ustawienia  oraz rodzaj  umundurowania,  sprzCt i uzbrojenie. 

96. Ugrupowanie rozwiniCte brygady (rys. 36) tworz>Ś dowództwo **  i sztab brygady, bataliony ustawione w liniC 
kolumn kompanii oraz pozostałe pododdziały. 

97. Ugrupowanie marszowe brygady (rys. 37) składa siC z dowództwa i sztabu brygady oraz z ugrupowaM marszowych 
batalionów i innych pododdziałów brygady ustawionych w gł>b. OdległoWci wynosz>Ś od dowódcy brygady do kapelmistrza - 
dziesiCć kroków, od ogona kolumny orkiestry do dowódcy kompanii honorowej - dziesiCć kroków, od dowódcy kompanii 
honorowej do pocztu sztandarowego - trzy kroki, od pocztu sztandarowego do czoła kompanii honorowej - trzy kroki, od 
ogona kolumny kompanii honorowej do szefa sztabu (oficera prowadz>cego kolumnC kadry sztabu) - trzy kroki, od szefa 
sztabu do czoła kolumny kadry sztabu - trzy kroki, od ogona kolumny kadry sztabu do dowódcy batalionu - dziesiCć kroków 
oraz od ogona kolumny batalionu do nastCpnego dowódcy batalionu — dziesiCć kroków. 

98. Z ugrupowania rozwiniCtego w marszowe brygada przechodzi na rozkaz: „Brygada - BACZNOVĆą, „Brygada w 
ugrupowanie marszowe, kierunek w prawo (w lewo itp.) - MASZźROWAĆą, „Brygada - SPOCZNIJ". Po tym 
rozkazie dowódcy batalionów wychodz> jednoczeWnie dziesiCć kroków przed Wrodek frontu batalionów, robi> w tył zwrot, 
kolejno podaj> rozkazy do rozpoczCcia marszu, po czym jednoczeWnie wracaj> do szyku. Dowódcy kompanii w batalionach 
oraz dowódcy samodzielnych pododdziałów - wystCpuj>c w kolejnoWci ustawienia pododdziałów - podaj> komendy do 
rozpoczCcia marszu. Sposób wystCpowania z szyku i podawania komend podobny jak w pkt. 93. 

 
* Dotyczy równiec pułku. 
**  Dowództwo brygady sianowi czoło kolumny sztabu brygady. 

 
Rys. 36. Brygada w ugrupowaniu rozwiniCtym 

 
Rys. 37. Brygada w ugrupowaniu marszowym 

 
 



99. l) Sposób i miejsce ustawienia oficerów (chor>cych, podoficerów) brygady, których miejsca w szyku nie okreWlono w 
regulaminie, ustala dowódca brygady.  
2) Wszystkie rozkazy (komendy) podane brygadzie poprzedza słowo „brygadaą np.Ś „Brygada - BACZNOVĆą, „Brygada, na 
prawo - PATRZ". 

MARSZ I ZATRZYMYWANIE  

100. Marsz rozpoczyna siC na komendC, np.Ś „Pierwsza drucyna, kierunek na wprost (w prawo, w lewo, w tył na 
prawo, w tył na lewo) - MARSZ" lub „Pierwsza drucyna, za mn> - MARSZ". Zatrzymanie nastCpuje na komendC, np.Ś 
„Drucyna (pluton itp.) 
- STÓJą. CzynnoWci te wykonuje siC według zasad podanych w czCWci dotycz>cej musztry indywidualnej. 
Aby niejednoczeWnie zatrzymać maszeruj>c> kolumnC podaje siC komendC „Czoło - STÓJą albo „Stawaj 
- W LEWO (W PRAWO)". 

Na komendC „Czoło - STÓJą maszeruj>cy na czele cołnierz (dwójka, czwórka) zatrzymuje siC, nastCpni zaW cołnierze - 
dochodz>c do poprzedników - zatrzymuj> siC z zachowaniem przepisowej odległoWci i przyjmuj> postawC swobodn>. 

Na komendC „Stawaj - W LEWO (W PRAWO)ą czołowy cołnierz (dwójka, czwórka) zatrzymuje siC, robi zwrot w lewo 
(prawo) i przyjmuje postawC swobodn>. NastCpni cołnierze - podchodz>c do poprzedników- wykonuj> te same czynnoWci z 
zachowaniem przepisowej odległoWci, odstCpów, równania i krycia. 

Aby wyrównać tempo marszu podczas chwilowego zatrzymania kolumny mocna stosować marsz w miejscu według 
zasad podanych w musztrze indywidualnej. 

101. Kolumna maszeruje za dowódc> w odległoWci ustalonej w regulaminie. Jeceli dowódca nie idzie na czele, w celu 
zmiany kierunku podaje on wówczas komendC „Kierunek - W LEWO (W PRAWO, W TYŁ NA LźWO, W TYŁ NA 
PRAWO, W LźWO W SKOS, W PRAWO W SKOS)ą. Na kacd> z tych komend czołowy cołnierz (dwójka, czwórka) robi 
trzy kroki na wprost, nastCpnie zmienia kierunek w nakazan> stronC i maszeruje dalejś cala kolumna dostosowuje siC do czoła. 

102. Podczas dłucszego marszu poza obszarem zabudowanym oraz gdy cołnierze maszeruj> w trudnym terenie lub przed 
wejWciem na most, dowódca zezwala na maszerowanie nie w nogC na komendC „Dowolny - KROK". Moce równiec 
zezwolić na rozpiCcie kołnierzy, zdjCcie czapek, hełmów itp. Do marszu krokiem zwykłym powraca siC (po poprawieniu 
oporz>dzenia) na komendC „Zwykły - KROK". 

103. Na w>skich drogach - jeceli po lewej stronie jest potrzebny szerszy przejazd nic pozostawia maszeruj>ca kolumna 
(np. dla czołgów) - dowódca lub cołnierz zamykaj>cy podaje komendC „Lewa - WOLNA". Na tC komendC pododdział 
schodzi jednoczeWnie w prawo w skos na prawy skraj drogi (jezdni) i maszeruje dalej. 

104. Dowódca zarz>dza Wpiew, podaj>c komendC „VPIźWą lub „(tytuł piosenki) - VPIźWą. Pododdział rozpoczyna 
Wpiew na lew> nogC. Jeceli piosenka ma przedtakt, to rozpoczyna siC j> na praw> nogC. PiosenkC Wpiewa siC bez przerwyś 
przerwy - na czas przejWcia dwóch kroków - robi siC tylko miCdzy zwrotkami. Vpiew przerywa siC po zakoMczeniu piosenki 
lub na komendC „DOVĆą. Pododdział Wpiewa, maszeruj>c krokiem zwykłym, z broni> lub bez broni. 

W kolumnie wiCkszej nic kompania pododdziały Wpiewaj> na zmianC, tak aby jednoczeWnie Wpiewał najwycej co trzeci 
pododdział. Dowódca całoWci moce ustalić, co i kiedy ma Wpiewać kacdy pododdział. 

W czasie marszu z orkiestr> pododdziały mog> Wpiewać podczas przerw w jej grze. żdy orkiestra zaczyna grać, przerywaj> 
Wpiew na komendC swoich dowódców. 

Jeceli maszeruj>cy pododdział zblica siC do stoj>cej orkiestry, która przygrywa przechodz>cym pododdziałom, to na 
komendC swojego dowódcy przerywa Wpiew w odległoWci 150-200 m przed ni>. Moce go znów rozpocz>ć w odległoWci 150-
200 m za orkiestr>. 

 

 

ODDAWANIE HONORÓW 
 
105. W ugrupowaniu rozwiniCtym pododdział (oddział) bez broni oddaje honory na komendyŚ „BACZNOVĆą, „Na 
prawo (lewo) - PATRZ". bołnierze zwracaj> energicznie głowy w nakazanym kierunku, patrz> na przełoconego i prowadz> 
go wzrokiem. Dowódcy (od dowódcy plutonu wzwyc), oficerowie, chor>cowie i inni cołnierze funkcyjni znajduj>cy siC na 
prawym skrzydle pododdziału oraz szefowie kompanii salutuj>. 

Do złocenia meldunku dowódca podaje komendy tak, aby zakoMczyć tC czynnoWć w chwili, gdy przełocony dojdzie na 
wysokoWć skrzydła szyku. Po czym podchodzi krokiem zwykłym do przełoconego, zatrzymuje siC trzy kroki przed nim i 
składa meldunek (rys. 38). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 38. Schemat czynnoWci dowódcy podczas składania meldunku i witania siC z pododdziałem 
 
Przełocony po przyjCciu meldunku wita siC z dowódc> pododdziału (oddziału). W wypadku gdy melduj>cy wystCpuje w 

rCkawiczkach, w czasie witania siC z przełoconym nie zdejmuje ich. 
Jeceli przełocony podejdzie z prawej (lewej) strony, dowódca po złoceniu meldunku salutuje, robi lew> (praw>) nog> krok 

w bok z jednoczesnym zwrotem w prawo (w lewo), przepuszcza przełoconego i idzie po jego zewnCtrznej stronie (w stosunku 
do pododdziału) krokiem zwykłym, pół kroku za nim. 

Przełocony idzie w kierunku prawego skrzydła (jeceli w ugrupowaniu jest sztandar - do sztandaru), zatrzymuje siC trzy 
kroki przed prawoskrzydłowym cołnierzem (sztandarem), salutuje, robi w miejscu w prawo zwrot, nastCpnie - cały czas 
salutuj>c - przechodzi przed pododdziałem (oddziałem). 
Po dojWciu do lewego skrzydła zatrzymuje siC, wykonuje w lewo zwrot i przestaje salutować. NastCpnie najkrótsz> drog> 
wychodzi na Wrodek szyku, zatrzymuje siC, staje frontem do pododdziału, przyjmuje postawC zasadnicz>, salutuje, opuszcza 
rCkC, po czym wita siC z pododdziałem słowami, np.Ś „Czołem, cołnierzeą, a po ich odpowiedzi zezwala dowódcy podać 
komendC „SPOCZNIJą. 

Towarzysz>cy mu dowódca pododdziału (oddziału) - po dojWciu przełoconego do prawego skrzydła - zatrzymuje siC z jego 
lewej strony, rozpoczyna salutowanie równoczeWnie z nim oraz wykonuje w miejscu w prawo zwrot. Po czym idzie obok 
przełoconego pół kroku za nim z jego prawej strony, a po dojWciu do lewego skrzydła zatrzymuje siC, wykonuje w lewo zwrot 
i przestaje salutować. NastCpnie przepuszcza przełoconego i - id>c z jego lewej strony, pól kroku za nim - zatrzymuje siC i 
staje frontem do pododdziału, pół kroku z tyłu, z lewej strony przełoconego. Po zezwoleniu przełoconego podaje komendyŚ  
„BACZNOVĆą i „SPOCZNIJą. 

Osoby towarzysz>ce przełoconemu zatrzymuj> siC w postawie zasadniczej na wysokoWci prawego (lewego) skrzydła 
pododdziału (oddziału) lub w miejscu wskazanym przez przełoconego. Po przejWciu przełoconego przed frontem pododdziału, 
przywitaniu siC z cołnierzami i podaniu komendy „SPOCZNIJą wychodz> na Wrodek szyku i zatrzymuj> siC trzy kroki za 
przełoconym. 

Na komendC „BACZNOVĆą cołnierze zwracaj> głowy na wprost (salutuj>cy oficerowie, chor>cowie, szefowie kompanii 
i inne osoby funkcyjne stoj>ce na prawych skrzydłach pododdziałów przestaj> salutować), nastCpnie na komendC 
„SPOCZNIJą przyjmuj> postawC swobodn>. 

Podany sposób przechodzenia przełoconego przed frontem pododdziału (oddziału) obowi>zuje podczas uroczystych 
zbiórek. 

W czasie codziennych zbiórek przełocony po przyjCciu meldunku wychodzi na Wrodek szyku, salutuje i po opuszczeniu 
rCki wita siC z pododdziałem (oddziałem). 

106. W ugrupowaniu rozwiniCtym pododdział (oddział) z broni> oddaje honory na komendyŚ „BACZNOVĆą, „Na prawo 
(lewo) - PATRZ". Przedtem jednak dowódca podaje komendC do wziCcia karabinków w połocenie „przez pierWą (na tC 
komendC cołnierze uzbrojeni w karabiny wyborowe, karabiny maszynowe lub rCczne granatniki przeciwpancerne bior> je w 
połocenie „na pasą). 

107. W marszu oddział (pododdział) z broni> i bez broni oddaje honory na komendy: „BACZNOVĆą, „Na prawo 
(lewo) - PATRZ", podane w odległoWci 15-20 kroków przed przełoconym. 

Na komendC „BACZNOVĆą wszyscy cołnierze maszeruj> krokiem defiladowym, natomiast na komendC „Na prawo 
(lewo) - PATRZ" zwracaj> jednoczeWnie energicznie głowy i patrz> na przełoconego, z wyj>tkiem prawoskrzydłowego 
(lewoskrzydłowego) pierwszego szeregu kolumny. 

Maszeruj>cy przed kompani> i z prawej jej strony dowódcy, oficerowie (chor>cowie), inne osoby funkcyjne oraz szef 
kompanii salutuj>. Dowódca prowadz>cy kolumnC koMczy salutowanie w odległoWci piCciu kroków po miniCciu 
przełoconego. żdy ogon kolumny minie przełoconego, podaje komendC „BACZNOVĆą, na któr> cołnierze zwracaj> głowy 
na wprost (oddaj>cy honory przez salutowanie przestaj> salutować), a nastCpnie komendC „SPOCZNIJą. 

 

108. Przełocony wita siC i cegna z oddziałem (pododdziałem) *,  stoj>c przed jego frontem. Przyjmuje wówczas postawC 
zasadnicz> i salutuje, po czym opuszcza rCkC i pozdrawia słowami, np.Ś „Czołem - cołnierze (podchor>cowie, marynarze, 



zwiadowcy itp.)ą. bołnierze odpowiadaj>, np.Ś „Czołem, panie pułkowniku (komandorze itp.)". 
Na wyracon> pochwałC lub podziCkowanie cołnierz (cołnierze) * odpowiada (odpowiadaj>)Ś „Ku chwale Ojczyznyą. 
 

 
UKŁADANIź BRONI 

109. Pododdział układa broM, stoj>c w szeregu lub dwuszeregu, na komendC ąPołóc - BROLą. 
Na tC komendC cołnierze stoj>cy w szeregu wykonuj> jednoczeWnie wykrok lew> nog> i kład> broM zgodnie z zasadami 

musztry indywidualnej, po czym - równiec jednoczeWnie - cofaj> lew> nogC do prawej. 
Jeceli cołnierze stoj> w dwuszeregu, to połocenie broni poprzedzaj> komendyŚ „BACZNOVĆą, „Pierwszy szereg, dwa 

kroki na wprost - MARSZ". Pierwszy szereg robi dwa kroki do przodu i zatrzymuje siC, po czym podaje siC komendC. 
„Połóc - BROLą. 

Dowódca odprowadza pododdział w lewo lub w prawo od miejsca połocenia broni. 
Na komendC „Drucyna (pluton, kompania) — DO BRONI" cołnierze wracaj> biegiem na swoje miejsca, staj> przy broni 

w postawie zasadniczej i na komendC „Za - BROLą - podnosz> j>. Drugi szereg przesuwa siC do przodu na komendC „Drugi 
szereg, dwa kroki na wprost - MARSZ". 

 
PRZYPROWADZANIE I ODPROWADZANIE ŻLAżI PALSTWOWźJ** ORAZ SZTANDARU 

110. Do asystowania w czasie uroczystoWci fladze paMstwowej i sztandarowi wyznacza siC w rozkazie oddziału kompaniC 
honorow> jednolicie uzbrojon>, poczet flagowy, poczet sztandarowy i orkiestrC. 

Kompania honorowa ustawia siC w szyku (rys. 39) w nastCpuj>cej kolejnoWciŚ dowódca kompanii, w lewo od niego w 
odstCpach krokuŚ poczet flagowy (dowódca, flagowy, asystuj>cy), poczet sztandarowy (dowódca, sztandarowy, asystuj>cy) 
oraz cołnierze kompanii w dwuszeregu. Orkiestra ustawia siC w odległoWci 5 kroków w prawo od dowódcy kompanii, na 
wysokoWci pierwszego jej szeregu, frontem jak kompania. 

 
Rys. 39. Ustawienie kompanii honorowej z pocztem sztandarowym oraz z pocztami - flagowym 

i sztandarowymŚ a) w dwuszereguś b) w kolumnie czwórkowej 
. 

W marszu kolejnoWć ustawiania pozostaje ta sama, zmieniaj> siC tylko odległoWciŚ miCdzy wszystkimi elementami 
ugrupowania - 3 kroki. 

Orkiestra maszeruje 10 kroków przed dowódc> kompanii honorowej. 
Po przybyciu na miejsce kompania honorowa ustawia siC w dwuszeregu, prawym skrzydłem naprzeciw wejWcia do 

pomieszczenia, w którym s> one przechowywane. 
Dowódca kompanii podaje komendy: „BACZNOVĆą,   „Poczet   sztandarowy,   po   sztandar 
- MARSZą lub „Poczty, po flagC paMstwow> i sztandar 
- MARSZ", a po ich odejWciu - komendC „SPOCZNIJą. 

111. żdy flaga i sztandar ukac> siC w wejWciu, dowódca kompanii podaje komendyŚ „BACZNOVĆą, „Na prawo - 
PATRZ". Poczty flagowy i sztandarowy zatrzymuj> siC, a orkiestra (trCbacz) gra hasło Wojska Polskiego. Po odegraniu 
hasła poczty wstCpuj> do szykuś po czym dowódca kompanii podaje komendC „BACZNOVĆą i formuje kolumnC 
czwórkow>. 

Podczas formowania kolumny dowódcy pocztów (pocztu) robi> lew> nog> krok w tył w lewo w skos z jednoczesnym 
zwrotem w prawo, flagowy i sztandarowy wykonuj> w miejscu w prawo zwrot, natomiast asystuj>cy - lew> nog> krok w 
przód w prawo w skos z jednoczesnym zwrotem w prawo. W marszu flagowy trzyma przed sob> na dłoniach złocon> flagC, 



ramiona przyciska do tułowia (rys. 40). Orkiestra gra melodiC marsza. 
* Dotyczy tylko oddziału (pododdziału) w ugrupowaniu rozwiniCtym 

**Dotyczy równiec flag rodzajów sił zbrojnych 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 40. Sposób złocenia flagi paMstwowej w czasie jej przenoszenia 
 

112. żdy kompania honorowa z flag> i sztandarem zblicy siC do lewego skrzydła oddziału na odległoWć 40-50 kroków 
(lub mniejsz> - zalecnie od warunków), dowódca uroczystoWci podaje komendy: „Brygada 
- BACZNOVĆą, „Brygada na lewo - PATRZ". 

Kompania honorowa maszeruje wówczas krokiem zwykłym przed frontem oddziału, dochodzi do prawego skrzydła i 
wstCpuje na swoje miejsce w szyku. Orkiestra przestaje grac, a dowódca kompanii honorowej podaje komendy: „W 
dwuszereg, w lewo - FRONT", „Na prawo - PATRZ". Na tC komendC sztandarowy wykonuje sztandarem chwyt 
,,prezentują. Dowódca uroczystoWci podaje komendy „Brygada - BACZ NOVĆą, „Brygada - SPOCZNIJ". 

113. l) Aby podnieWć flagC paMstwow> na maszt, dowódca uroczystoWci podaje komendyŚ „Brygada 
- BACZNOVĆą, „Brygada na prawo - PATRZą, „Poczet flagowy - BACZNOVĆą, „Do podniesienia flagi paMstwowej - 
MARSZ". Poczet flagowy maszeruje krokiem zwykłym w takt werbli (marsza) w kierunku masztu i zatrzymuje siC krok za 
nim frontem do oddziału. Żlagowy przymocowuje flagC do liny noWnej. W tym czasie werbliWci wykonuj> tremoloś po czym 
trCbacz gra sygnał „SŁUCHAJCIź WSZYSCYą. Orkiestra gra hymn narodowy. Na pierwsze takty hymnu flagowy zaczyna 
podnosić flagC. Czas podniesienia flagi powinien być WciWle zsynchronizowany z czasem grania hymnu narodowego. W 
wypadku podnoszenia flagi rodzaju sił zbrojnych, orkiestra gra hasło Wojska Polskiego. 

Od momentu rozpoczCcia podnoszenia flagi ac do chwili wci>gniCcia jej na maszt dowódca pocztu flagowego i asystuj>cy 
salutuj>. Po podniesieniu flagi flagowy daje krok do tylu i równiec salutuje. NastCpnie dowódca uroczystoWci podaje 
komendy: „Brygada 
- BACZNOVĆą, „Brygada - SPOCZNIJ". Poczet flagowy stoi za masztem do zakoMczenia uroczystoWci. 

Wszystkie komendy podawane oddziałowi dotycz> równiec pocztu flagowego. Z chwil> opuszczenia miejsca zbiórki przez 
oddział poczet flagowy odmaszerowuje do pomieszczenia wyznaczonego przez dowódcC. 

2) ŻlagC paMstwow> opuszcza siC i zdejmuje w dniu jej podniesienia w czasie ustalonym przez dowódcC jednostki 
(garnizonu) w nastCpuj>cy sposóbŚ 

a) przed masztem, frontem do niego, ustawiaj> siCŚ w odległoWci piCciu kroków oficer dycurny jednostki i krok w lewo - 
trCbacz-sygnalista. Poczet flagowy ustawia siC krok za masztem, frontem do niegoś 
b) na komendy oficera dycurnego jednostkiŚ „BACZNOVĆą, „Poczet flagowy, flagC paMstwow> 
- OPUVĆą, trCbacz zaczyna grać hasło Wojska Polskiego, flagowy zaW opuszcza flagC. Oficer dycurny, dowódca pocztu i 
asystuj>cy salutuj>. Czas opuszczania flagi powinien być zsynchronizowany z czasem grania hasła Wojska Polskiegoś 
c) po złoceniu flagi * poczet - na komendC oficera dycurnego jednostki „Poczet flagowy, za mn> 
- MARSZ" maszeruje do pomieszczenia oficera dycurnego (inspekcyjnego) lub wyznaczonego przez dowódcC jednostki. W 
nastCpnym dniu odnosi siC j> do miejsca stałego przechowywania. 

114. Aby odprowadzić sztandar do miejsca przechowywania, dowódca uroczystoWci podaje komendyŚ „Brygada - 
BACZNOVĆą, „Brygada, na prawo (lewo) - PATRZ", a nastCpnie rozkaz „Kompania honorowa - 
ODMASZźROWAĆą. 

Wówczas dowódca kompanii honorowej podaje komendyŚ „Kompania, na moj> komendC - BACZNOVĆą, „W 
czwórki, w prawo - ZWROTą**, „Za mn> - MARSZ". 

Kompania wraz z pocztem sztandarowym i orkiestr> maszeruje przed frontem oddziału do miejsca przechowywania 
sztandaruś orkiestra gra w tym czasie melodiC marsza. 

Po oddaleniu siC kompanii na odległoWć 40-50 kroków dowódca uroczystoWci podaje komendyŚ „Brygada 
- BACZNOVĆą, „Brygada - SPOCZNIJ". 

* W złoceniu flagi pomaga asystuj>cy.  
**  Na zapowieda tej komendy sztandarowy przenosi sztandar na ramiC, a na hasło - wykonuje zwrot. 



 

Po przybyciu na miejsce dowódca kompanii zatrzymuje kompaniC, ustawia j> w dwuszeregu, prawym skrzydłem 
naprzeciw wejWcia do pomieszczenia, w którym przechowuje siC sztandar. Po czym podaje komendC „Na prawo - PATRZ". 
Po tej komendzie orkiestra (trCbacz) gra hasło Wojska Polskiego, a po jego zakoMczeniu dowódca kompanii podaje komendyŚ 
„Poczet sztandarowy - BACZNOVĆą, „MARSZą. Poczet odmaszerowuje do miejsca przechowywania sztandaru. Po 
wniesieniu sztandaru do pomieszczenia dowódca kompanii honorowej odprowadza kompaniC zgodnie z otrzymanym 
rozkazem 
115. Przy podnoszeniu flagi z kirem całobnym orkiestra gra marsz całobny (hasło Wojska Polskiego). ŻlagC podnosi siC do 
szczytu masztu, nastCpnie opuszcza do połowy. Podczas opuszczania flagi nalecy podnieWć j> do szczytu masztu, a nastCpnie 
opuWcić w dół.  
  

ROZDZIAŁ 4 MUSZTRA Z POJAZDAMI 
 

ZASADY OżÓLNź 

116. Pododdziały wyposacone w pojazdy działaj> w odpowiednim ugrupowaniu i szyku. Rodzaj szyku ustala dowódca w 
zalecnoWci od wielkoWci rejonu zbiórki, liczby pojazdów i innych warunków. 

Pojazdy ustawia siCŚ w szeregach, w kolumnach lub liniach kolumn. Pojazdy w szeregach ustawia siC w odstCpach 3 
kroków. OdstCpy miCdzy pododdziałami w szeregu i miCdzy kolumnami w liniach kolumn wynosz> 5 kroków. Pojazdy w 
kolumnach ustawia siC w odległoWci 15 kroków, natomiast odległoWci miCdzy pododdziałami wynosz> 25 kroków. 
117. ZbiórkC pododdziałów przed pojazdami wykonuje siC w sposób przedstawiony w tabeliŚ 
 

Lp. Sposób ustawienia na zbiórce 

 pojazdów pododdziałów 

l. w szeregu w szeregu lub w dwuszereguś odległoWć pierwszego 
szeregu od przedniej czCWci pojazdu wynosi 5 
kroków 

2. w kolumnie w kolumnie czwórkowej (dwójkowej)ś odległoWć 
ostatniej czwórki (dwójki) od przedniej czCWci 
pojazdu znajduj>cego siC w czole wynosi 3 kroki 

3. w linii 
kolumn 

w dwuszeregu albo w kolumnie czwórkowej lub 
dwójkowej (przed kolumnami swoich pojazdów)ś 
czoła kolumn pododdziałów znajduj> siC na jednej 
wysokoWci. Zachowanie przepisowej odległoWci od 
ostatniej czwórki (dwójki) do przedniej czCWci 
pojazdu znajduj>cego siC w czole obowi>zuje tylko 
pododdział, którego kolumna ma najwiCksz> 
głCbokoWć 

 
Dowódcy pododdziałów ustawiaj> siC według zasad okreWlonych dla szyku pieszego. Kierowcy ustawiaj> siC na 

lewym skrzydle szeregu (dwuszeregu) lub w ostatniej dwójce (czwórce) kolumny swojej drucyny (plutonu) albo w miejscu 
wskazanym przez dowódcC pododdziału. 
118. Na zbiórce wykonywanej za pojazdem (sprzCtem holowanym) pododdział (drucyna, załoga, obsługa) ustawia siC w 
odległoWci trzech kroków w kolumnie dwójkowej (jeceli jest czterech lub wiCcej cołnierzy), przy czym w lewym rzCdzie stoj> 
cołnierze siedz>cy przy lewej Wcianie kadłuba (skrzyni ładunkowej), w prawym - siedz>cy przy prawej Wcianie. W obu 
rzCdach ustawiaj> siC w kolejnoWci wsiadania. Jeceli załoga pojazdu liczy dwóch lub trzech cołnierzy, staj> oni obok siebie. 

Dowódca pojazdu staje krok przed pojazdem, na linii prawego koła (g>sienicy). 
Kierowca pojazdu ustawia siC krok przed pojazdem, na linii lewego kota (g>sienicy). 

119. Załoga motocykla ustawia siC w nastCpuj>cy sposóbŚ 
a) cołnierz (dowódca) siedz>cy na tylnym siedzeniu krok przed motocyklem, na linii przedniego kołaś 
b) kierowca - w lewo od cołnierza (dowódcy) siedz>cego na tylnym siedzeniu. 

120. Obsługa działa (innego sprzCtu holowanego) ustawia siC w kolumnie dwójkowej za działem (sprzCtem holowanym) 
w odległoWci trzech kroków od tylnych jego kół. 

121. Wsiadanie do pojazdów nastCpuje na komendC dowódcy „DO POJAZDÓWą. 
Przed t> komend> nalecy podać komendC do rozładowania i zabezpieczenia broni oraz do zdjCcia bagnetów. 
Jeceli konieczny jest przejazd z broni> załadowan>, to nalecy podać  tylko  komendC  „Zabezpiecz - BROLą. Wsiadaj>c 

do pojazdów, cołnierze trzymaj> broM w połoceniu jak najdogodniejszym, z wyj>tkiem 
karabinów maszynowych, które przekazuj> cołnierzom znajduj>cym siC juc w pojeadzie lub stoj>cym za pojazdem (obok 
niego). 
Drzwi (włazy) otwieraj> pierwsi wsiadaj>cy, a zamykaj> ostatni. W samochodach ciCcarowych (z wysokimi burtami) tyln> 



burtC otwiera i zamyka kierowca. Po wejWciu do pojazdu cołnierze zajmuj> wyznaczone miejsca. 
122. Podczas jazdy (jeceli dowódca nie nakace inaczej) cołnierze trzymaj> obur>cz broM miCdzy kolanami, opieraj>c 

kolbC (dyszC wylotow>) o podłogC. 

123. Wysiadanie z pojazdów nastCpuje na komendC dowódcy „Z POJAZDÓWą. bołnierze szybko wysiadaj> (w 
kolejnoWci odwrotnej nic przy wsiadaniu) i ustawiaj> siC za pojazdami lub wykonuj> czynnoWci nakazane przez dowódcC. 

124. W kacdym pojeadzie maj>cym skrzyniC ładunkow> wyznacza siC - oprócz dowódcy pojazdu -dowódcC grupy 
cołnierzy zajmuj>cych miejsca w tej skrzyni. W pojeadzie odkrytym zajmuje on miejsce w prawym przednim rogu skrzyn i 
ładunkowej, a w pojeadzie zakrytym - w prawym tylnym rogu skrzyni. JeWli w opoMczy jest specjalny otwór, to dowódca 
cołnierzy zajmuj>cych miejsca w skrzyni ładunkowej siedzi pod tym otworem. 
125. W pododdziałach wyznacza siC cołnierzy do prowadzenia obserwacji oraz do przekazywania sygnałów podawanych w 
czasie jazdy. W pojeadzie opancerzonym obserwator zajmuje miejsce w otwartym luku (włazie). W pojeadzie krytym 
opoMcz>, bez otworu dla obserwatora, zajmuje on miejsce w lewym rogu tylnej czCWci nadwozia. W pojeadzie odkrytym 
(krytym opoMcz> z otworem dla obserwatora) obserwator zajmuje miejsce w przednim rogu skrzyni nadwozia - pod otworem 
w opoMczy. 

Komendy podawane z pojazdu dowódcy kolumny przyjmuj> dowódcy pododdziałów (pojazdów) osobiWcie  lub za 
poWrednictwem obserwatorów. 

126. Kolumna rusza na komend? „MARSZą, poprzedzon> komend> „Silniki - W RUCH". Na komendC „Silniki - W 
RUCH" kierowcy uruchamiaj> silniki. Na komendC „MARSZą pojazdy ruszaj> w kolejnoWci ustalonej przez dowódcC 
kolumny, zachowuj>c okreWlone odległoWci. 

127. Aby zatrzymać kolumnC, podaje siC komendC „STÓJą. Na tC komendC kierowcy pojazdów zjecdcaj> na praw> 
stronC drogi i zatrzymuj> je, zachowuj>c ustalon> kolejnoWć i odległoWci. 

128. Honory - w czasie jazdy i postoju - dowódca pojazdu oraz dowódca grupy cołnierzy siedz>cych w odkrytym 
pojeadzie oddaj> podobnie jak w szyku pieszym, z t> jednak rócnic>, ce dowódca - pozostaj>c w postawie siedz>cej - 
wyprostowuje tułów, dłonie zaW wolnych r>k (wolnej rCki) wyprostowuje i swobodnie układa na udach, z koMcami palców na 
kolanach. Jeceli jest bez broni lub z broni> boczn> — salutujeś z inn> broni> - oddaje honory przez skłon głowy. 

Pozostali cołnierze przyjmuj> wyprostowan> pozycjC tułowia. 
Kierowcy siedz>cy w samochodach w czasie postoju oddaj> honory przez wyprostowanie tułowia i skłon głowy. 

Dowódca czołgu (transportera opancerzonego) salutuje, stoj>c we włazie. Lew> rCk> opiera siC o przedni> czCWć włazu. 

129. W czasie defilady cołnierze znajduj>cy siC w odkrytych pojazdach oddaj> honory na komendy dowódcyŚ  
„BACZNOVĆą,  „Na  prawo  (lewo) - PATRZ". 

Na komendC „BACZNOVĆą cołnierze przyjmuj> postawC okreWlon> w pkt. 128. NastCpnie na komendC „Na prawo 
(lewo) - PATRZ" wykonuj> jednoczeWnie zwrot głowy w nakazanym kierunku. Podczas defilady pododdziału wozów 
bojowych salutuje tylko dowódca pododdziału, natomiast dowódcy wozów bojowych oddaj> honory przez zwrot głowy. 

130. Pododdziały wykonuj> zbiórkC przed (za) pojazdami na komendC, np.Ś „Pierwsza kompania w dwuszeregu 
(kolumnie czwórkowej), przed pojazdami (transporterami, czołgami) - ZBIÓRKAąś „Pierwsza kompania, za pojazdami - 
ZBIÓRKAą. Za pojazdami pododdziały ustawiaj> siC drucynami. Aby wykonać zbiórkC batalionu przed (za) pojazdami, 
dowódca batalionu wydaje rozkaz, po którym dowódcy kompanii podaj> odpowiednie komendy. 

Pododdział formuje ugrupowanie marszowe z szyku rozwiniCtego na komendC, np.Ś „Pierwsza kompania, w 
ugrupowanie marszowe, za mn> - MARSZ". 

 

 
 



 


