REGULAMIN MUSZTRY HARCERZY - projekt

Regulamin musztry harcerzy
ROZDZIAŁ I

ZASADY OGÓLNE
1. Musztra - to wiczenia harcerskie, które ucz , jak przyjmowa postaw
zasadnicz i swobodn , oddawa honory , formowa szyki oraz zachowywa si w
szyku i poza nim.
Rozró nia si musztr indywidualn i zespołow .
Musztra indywidualna przygotowuje harcerza do wyst pie oraz do działania
w zespole.
Musztra zespołowa przygotowuje jednostki harcerskie do wyst pie
oraz
działania w szyku.
2. Jednostki harcerskie wyst puj i działaj w odpowiednim ugrupowaniu i szyku.
Ugrupowanie w musztrze - to ustawienie harcerzy, jednostek harcerskich w
szyku odpowiednim do wykonania okre lonych czynno ci, frontem w wyznaczonym
kierunku, w ustalonych odst pach i odległo ciach
Rozró nia si ugrupowania rozwini te i marszowe.
Ugrupowania rozwini te - to ustawienie jednostki harcerskiej w linii prostej,
frontem w jednym kierunku, w nakazanym szyku, w odst pach okre lonych w
regulaminie.
Jednostki harcerskie przyjmuj je w czasie wyst pie oraz uroczysto ci
harcerskich i pa stwowych.
Ugrupowanie marszowe - to ustawienie jednostki harcerskiej (jednostek
harcerskich) w kolumnie (kolumnach) do marszu.
W ugrupowaniu mog by stosowane ró ne szyki.
3. Szyk - to okre lone w regulaminie ustawienie harcerzy lub jednostek harcerskich do wspólnego wykonywania czynno ci - w ugrupowaniu rozwini tym lub marszowym.
Harcerze ustawiaj si w szyku zgodnie z podziałem organizacyjnym lub w
sposób nakazany przez przeło onego. Niektóre szyki mo e ju tworzy dwóch
harcerzy, np.: szereg, rz d.
Na szyk składaj si nast puj ce elementy (rys. 1) :
- skrzydło - prawe i lewe zako czenie szyku;
- front - kierunek ustawienia harcerzy;
- odst p - oddalenie mi dzy harcerzami, jednostkami harcerskimi, mierzone wzdłu
frontu szyku;
- odległo
- oddalenie miedzy harcerzami, szeregami i jednostkami harcerskimi,
mierzone w gł b szyku;
- gł boko - odległo od czoła do ogona szyku;
- czoło kolumny - pocz tek kolumny;
- ogon kolumny - koniec kolumny;
- kierunkowy - to poruszaj cy si w nakazanym kierunku harcerz, do którego
dostosowuj swój ruch inni harcerze. W kolumnie dwójkowej, trójkowej, czwórkowej
itd. - to harcerz na prawym skrzydle czoła kolumny ( pierwszego szeregu). Podczas
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oddawania honorów w marszu na komend „Na lewo - PATRZ” kierunkowym jest
harcerz lewoskrzydłowy;
- zamykaj cy - harcerz lub harcerze znajduj cy si w ostatnim szeregu kolumny na
lewym skrzydle.
Czynno ci harcerzy w szyku :
- krycie- ustawienie si harcerzy lub jednostek harcerskich w rz dzie, w linii prostej;
- równanie - ustawienie si harcerzy lub jednostek harcerskich w szeregu, w linii
prostej;
- odst powanie - zwi kszanie odst pów mi dzy harcerzami (jednostkami
harcerskimi) w szyku o okre lon liczb kroków;
- ł czenie - powrót do szyku poprzedniego ( przed odst powaniem).
4. Szereg - to szyk, w którym harcerze stoj obok siebie w odst pie równym
szeroko ci dłoni ( mierzonym na wysoko łokci), frontem w jednym kierunku, w linii
prostej.
5. Dwuszereg - to szyk, w którym dwa szeregi harcerzy 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). Harcerze drugiego szeregu kryj swoich
poprzedników.
Dwuszereg jest pełny, je eli harcerza lewoskrzydłowego pierwszego szeregu
kryje harcerz drugiego szeregu; niepełny - je eli nie kryje.
W razie potrzeby do wykonania okre lonych zada mo na formowa równie
inne szyki, np. trójszereg itp.

Rys.1. Elementy szyku :
a/ w ugrupowaniu rozwini tym
b/ w ugrupowaniu marszowym

6. Kolumna - to szyk, w którym harcerze - 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 pieszej nie mo e by mniejsza ni jej szeroko .
7. Linia kolumn - to szyk, w którym kolumny jednostek harcerskich stoj jedna obok
drugiej na tej samej wysoko ci, w ustalonych odst pach, czołem w jednym kierunku.
8. Rozkazy i komendy w musztrze przekazuje si ustnie lub przez rodki ł czno ci.
W marszu komendy i rozkazy przekazuj wzdłu kolumny dowódcy jednostek
harcerskich.
9. W szyku dowódca ugrupowania zajmuje miejsce, z którego mo e najdogodniej
dowodzi . Dowódcy ni szych szczebli znajduj si w miejscach przewidzianych dla
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nich w regulaminie i mog wyst powa z szyku tylko na komend lub za
zezwoleniem dowódcy ugrupowania.
Dowódca podaj c komend harcerzom w ugrupowaniu rozwini tym, stoi na
rodku przed frontem szyku w odległo ci umo liwiaj cej obserwacj skrzydeł lub
wi kszej cz ci szyku bez konieczno ci odwracania głowy.
Dowódca maszeruj cy na czele jednostki podaje komendy bez zatrzymywania
si , zwracaj c głow w lewo.
W czasie marszu dowódca jednostki mo e wyj z szyku, aby poda komendy
i sprawdzi sposób ich wykonania.
10. Komenda - to krótki rozkaz - podany słownie lub przez rodki ł czno ci - do
natychmiastowego wykonania, a gdy dotyczy grupy harcerzy lub jednostki - równie
jednolitego i jednoczesnego.
Komenda składa si z zapowiedzi i hasła. Jest kilka komend zawieraj cych
tylko hasło, np.: „BACZNO ”, „SPOCZNIJ”.
Zapowied komendy podaje si wyra nie, głosem dono nym, przeci gaj c
ostatni zgłosk .
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 .
Aby zwróci uwag jednostek lub poszczególnych harcerzy, w zapowiedzi
komendy wymienia si nazw pododdziału lub stopie i nazwisko harcerza, np.: „ 5
Pozna ska Dru yna Harcerzy („Las”) , w szeregu - ZBIÓRKA”, „Przewodnik
Jarek Batma ski, w prawo - ZWROT”.
11. Wszystkie komendy podawane jednostkom (harcerzom) w miejscu poprzedza si
„BACZNO ”. Wyj tkiem s te, które składaj si z samego hasła, i
komend
wezwania skierowane s do jednostek (np. ”Pierwsza dru yna”) lub do harcerza
(np. Przewodnik Jarek Batma ski).
12. Komendy przekazywane przez rodki ł czno ci, dotycz ce wszystkich jednostek,
przyjmuj i natychmiast podaj swoim jednostkom ich przeło eni.
13. Aby przerwa niewła ciwie wykonywan czynno , powróci do poprzedniego
poło enia oraz umo liwi poprawne jej wykonanie, podaje si komend „WRÓ ”.
14. Podczas podawania komend i wydawania rozkazów poszczególnym harcerzom do wykonania czynno ci musztry - wymienia si jedynie stopie i nazwisko
harcerza lub jego funkcj .

ROZDZIAŁ II

MUSZTRA INDYWIDUALNA
POSTAWA ZASADNICZA I SWOBODNA
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15. Postawa zasadnicza (rys. 2) - to pozycja przyjmowana przez harcerzy do
wykonania nakazanych czynno ci lub do wyst pie słu bowych.
W postawie zasadniczej harcerz 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 tyłu na jednakowej wysoko ci i równolegle do linii frontu. R ce opuszczone i
wyprostowane w łokciach. Palce zwarte i wyprostowane; palec rodkowy uło ony
wzdłu szwu spodni. Głowa podniesiona, wzrok skierowany na wprost, usta
zamkni te.
Harcerz przyjmuje postaw zasadnicz na komend „BACZNO ” oraz bez
tej komendy w nast puj cych przypadkach:
a/ na zapowied komendy nie poprzedzonej komend „BACZNO ”, (jako
członek jednostki harcerskiej przy wywołaniu jej np. Zast p „Wilki „ZBIÓRKA”)
b/ po wykonaniu komendy „ZBIÓRKA” i podczas :
c/ wydawania lub przyjmowania rozkazów;
d/ składania meldunku i przedstawiania si ;
e/ oddawania honorów w miejscu;
f/ podawania komend w miejscu.

Rys. 2. Harcerz w postawie zasadniczej.
Widok :
a/ z przodu;
b/ z boku;
c/ uło enia dłoni z boku;
d/ uło enia dłoni z przodu.

16. Postawa swobodna (rys. 4a) - to pozycja umo liwiaj ca harcerzowi cz ciowy
odpoczynek podczas wykonywania regulaminowych czynno ci i wyst pie przede
wszystkim podczas parad i uroczysto ci. Przyjmuje si j na komend „SPOCZNIJ”
oraz samoczynnie w sytuacjach okre lonych w regulaminach, np. po odliczeniu.
Na komend „SPOCZNIJ” harcerz energicznie wysuwa lew nog w lewo w
skos na odległo równ połowie długo ci stopy.

Rys. 3. Harcerz w postawie swobodnej
a/ z wysuni t lew nog ;
b/ w rozkroku

Ci ar ciała spoczywa na prawej nodze. R ce opuszczone swobodnie, palce
uło one dowolnie. Harcerz ma swobod ruchów, lecz nie wolno mu rozmawia w
szyku. W razie potrzeby poprawia umundurowanie i oporz dzenie, a tak e równanie i
krycie. Je eli przez dłu szy czas pozostaje w postawie swobodnej, mo e zmieni
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poło enie nóg w ten sposób, e cofa lew do prawej , a nast pnie wysuwa praw i
odwrotnie. Ponadto w wyst pieniach indywidualnych oraz w szyku harcerz mo e wykonawszy komend „SPOCZNIJ” w sposób wy ej opisany - przyjmowa postaw
swobodn w rozkroku oraz krzy owa r ce z tyłu tułowia (rys. 3b) - z zało eniem, e
wszyscy przyjm tak postaw . Za zezwoleniem przeło onego mo e tak e chwilowo
opu ci szyk.

ZWROTY
17. Zwroty w miejscu (rys. 4) wykonuje si na komend : „W lewo (w prawo, w tył) ZWROT”. Zwroty w lewo i w tył 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. Zwrot w prawo - odwrotnie. W czasie zwrotu górna cz
ciała
pozostaje jak w postawie zasadniczej; nóg w kolanach nie zgina si .

Rys. 4. Układ stóp w czasie wykonywania zwrotów
a/ w prawo;
b/ w tył

MARSZ, BIEG I ZATRZYMYWANIE
18. Marsz rozpoczyna si z postawy zasadniczej lew nog . Wykonuje si go
krokiem defiladowym lub zwykłym, natomiast marsz w miejscu - tylko krokiem
zwykłym. Marsz poprzedza komenda np. „ wik Adam Kowalski, 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 „ wik Adam Kowalski, za mn - MARSZ”.
Po ka dej komendzie pierwsze trzy kroki wykonuje si krokiem defiladowym
na wprost ( z wyj tkiem marszu w miejscu).
19. Krok defiladowy (rys. 5) stosuje si :
a/ rozpoczynaj c marsz (pierwsze trzy kroki);
b/ w marszu po komendzie „BACZNO ”;
c/ w marszu po zapowiedzi komendy dotycz cej zatrzymania si ;
d/ w czasie wyst powania z (wst powania do) szyku.

defiladowym

Rys.

5.

5

Harcerz

podczas

marszu

krokiem
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Harcerz, rozpoczynaj c marsz krokiem defiladowym, podnosi stop na
wysoko
około 10 cm i stawia j spr y cie z lekkim przybiciem. Tułów ma
wyprostowany, pier podan do przodu, wzrok skierowany na wprost.
Ruchy r k wykonuje na przemian w nast puj cy sposób : robi c wymach r k
do przodu, zgina j w łokciu i płynnie przenosi tak, aby mały palec dłoni znalazł si
na wysoko ci górnej kraw dzi sprz czki pasa. Dło uło ona sko nie, 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 tyłu (nie skr caj c dłoni) najkrótsz drog , do oporu
w stawie łokciowym i barkowym. Długo kroku - 60-80 cm . Tempo marszu 112-116
kroków na minut .
20. Krok zwykły obowi zuje na terenie obozu, miast, osiedli itp. oraz podczas
piewu w marszu. Harcerze wyst puj cy indywidualnie, stosuj go równie podczas
oddawania honorów w marszu, a tak e w czasie podchodzenia do (odchodzenia od)
przeło onego.
Z kroku defiladowego do zwykłego przechodzi si na komend „SPOCZNIJ”.
Harcerz stawia jeszcze jeden krok defiladowy i rozpoczyna marsz krokiem zwykłym.
Zmienia krok na zwykły równie bez komendy, po pierwszych trzech krokach
rozpoczynaj cych marsz. Komendy podaje si na lew lub praw nog .
21. Marsz w miejscu 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 harcerz rozpoczyna marsz w miejscu lew nog . W
drugim przypadku komendy podaje si na dowoln nog . Nast pny krok harcerz
wykonuje jeszcze w ruchu, po czym maszeruje w miejscu.
Aby harcerz maszeruj cy w miejscu ruszył naprzód, podaje si komend „Na
wprost - MARSZ” na lew nog .
Harcerz wykonuje jeszcze jeden krok w miejscu, nast pnie rozpoczyna marsz
na wprost.
22.Bieg z miejsca i z marszu wykonuje si na komend : „Biegiem - MARSZ”. Na
zapowied komendy harcerz 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.
Na hasło komendy „Zwykły - KROK”, podane na dowoln nog , harcerz
zwalnia bieg stawiaj c w tym tempie jeszcze trzy kroki i rozpoczyna marsz
nakazanym krokiem.
23. Zatrzymanie nast puje na komend , np. „ wik Adam Kowalski - STÓJ”. Po
zapowiedzi harcerz zaczyna maszerowa krokiem defiladowym, a po ha le daje
jeszcze jeden krok, przystawiaj c energicznie - do drugiej nogi - nog , na któr padło
hasło, po czym przyjmuje postaw zasadnicz . Aby zatrzyma biegn cego harcerza,
podaje si komend „Zwykły - KROK”, a nast pnie komend , np.: „ wik Adam
Kowalski - STÓJ”.
24. 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. Na hasło komendy harcerz robi
trzy kroki na wprost, a nast pnie zmienia kierunek marszu na nakazany i
maszeruje dalej.
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ZACHOWANIE SI

HARCERZY W SZYKU

25. Harcerz, przed którym przechodzi przeło ony, oraz jego s siedzi (jeden z prawej
i jeden z lewej strony) przyjmuj postaw zasadnicz . Powracaj
do postawy
swobodnej, gdy przeło ony minie prawego (lewego) s siada.
26. 1/ Harcerz wywołany z pierwszego szeregu, np. „ wik Adam Kowalski”,
przyjmuje postaw zasadnicz i odpowiada gło no „Jestem”. Na komend
„WYST P” wyst puje trzy kroki na wprost i staje w postawie zasadniczej.
Na jego miejsce wst puje natychmiast stoj cy za nim harcerz z drugiego
szeregu (stawiaj c dwa kroki).
Harcerz wskazany bez podania nazwiska wymienia swój stopie i nazwisko.
2/ Harcerz wywołany z drugiego szeregu (równie skrzydłowy) wyst puje 5
kroków; dwa kroki -krokiem zwykłym, trzy nast pne za krokiem defiladowym w
nast puj cy sposób: robi wykrok lew nog , lew r k dotyka lewego ramienia
swojego poprzednika, po czym cofa lew nog do prawej. Na ten znak harcerz z
pierwszego szeregu robi praw nog krok w prawo w skos do przodu. Po przej ciu
wywołanego wraca na swoje miejsce, daj c lew nog krok w lewo w skos do tyłu.
Post puje podobnie, gdy wywołany wraca na swoje miejsce. Uwa a przy tym, aby
krok w prawo w skos zrobi równocze nie z wykonaniem zwrotu w tył przez
powracaj cego harcerza.
3/ 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
jednostka. Natomiast harcerz, który zajmował jego miejsce, wraca do drugiego
szeregu, robi c dwa kroki do tyłu (bez zwrotu i wymachu r k).
4/ Komendy „WYST P” i „WST P” podaje si równie grupie harcerzy.
Je eli komenda „WYST P” dotyczy kilku harcerzy 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 harcerze, którzy nie stoj w
tym szeregu obok siebie - jednocze nie.
Na komend „WST P” wywołani harcerze robi
w tył zwrot i wracaj na
swoje miejsce jednocze nie lub w kolejno ci wyst powania z szyku.
5/ W wypadku ustawienia jednostki w w skim miejscu (korytarzu itp.)
wywołany harcerz (grupa) wyst puje krok przed szyk.
27. 1/ Harcerz wywołany z trzeciego szeregu lub z kolumny w miejscu, na komend
„WYST P” przechodzi za plecami harcerzy swojego szeregu na praw stron
kolumny lub na stron wskazan przez przeło onego. Nast pnie - maszeruj c
wzdłu skrzydła trójszeregu lub wzdłu kolumny - wyst puje trzy kroki przed front
szyku. Harcerz wywołany z czoła kolumny równie wyst puje trzy kroki przed front
szyku, a na jego miejsce wst puje harcerz kryj cy go. Natomiast harcerz wywołany z
drugiego szeregu kolumny wyst puje w sposób podany dla dwuszeregu.
Na komend „WST P” harcerz post puje w sposób wskazany w pkt. 26
ust.3.
2/ Harcerz wywołany z kolumny w marszu przechodzi za plecami harcerzy
swojego szeregu na praw stron kolumny i maszeruje na wysoko ci swojego
szeregu w odst pie jednego kroku od prawoskrzydłowego.
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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.
28. Na komend „DO MNIE” lub np.: „Do druha Jabłonowskiego” harcerz 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.: „Druhu komendancie, melduj si na rozkaz”.
Harcerz wywołany z szyku w miejscu opuszcza go jak przy wyst powaniu.
Dalsze czynno ci wykonuje jak harcerz 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.
29. Na komend „Czapk (odnosi si zarówno do : rogatywki, kapelusza, beretu ) ZDEJMIJ” harcerz zdejmuje nakrycie głowy praw r k i kładzie na zgi tym
przedramieniu lewej r ki (90 stopni), trzymaj c palcami za daszek u dołu lilijk do
przodu (rys. 6).

Rys. 6 Sposób trzymania zdj tego nakrycia głowy :
a/ rogatywki;
b/ kapelusza;
c/ beretu

Na komend „Czapk - WŁÓ ” harcerz chwyta praw r k za daszek czapki
(obrze e kapelusza, beretu) i dwiema r kami nakłada j na głow .
Komend tych nie podaje si , gdy harcerz ma zaj t r k (lub obie r ce).

ODDAWANIE HONORÓW
30. Harcerze oddaj sobie honory w ró nych sytuacjach : w nakryciu i bez nakrycia
głowy - zarówno w miejscu, jak i w marszu (rys. 7)

Rys. 7. Harcerz salutuj cy w miejscu
a/ w rogatywce;
b/ w kapeluszu;
c/ w berecie

31. 1/ W miejscu, w nakryciu głowy harcerz salutuje w postawie zasadniczej. Z
chwil zbli enia si przeło onego na trzy kroki zwraca głow w jego stron
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(„frontuje” oraz wykonuje zwrot głowy) i podnosi szybkim ruchem do daszka czapki
(obrze a 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 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 harcerza, ko czy on salutowanie, opuszczaj c szybkim
ruchem r k do poło enia w postawie zasadniczej, z jednoczesnym zwrotem głowy
na wprost, po czym przyjmuje postaw swobodn .
Salutuj c w miejscu (np. podczas meldowania si ), przytrzymuje r k przy
nakryciu głowy przez sekund .
2/ W miejscu, bez nakrycia głowy harcerz przyjmuje postaw zasadnicz ,
„frontuje” 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.
Dopuszcza si te oddawanie honorów poprzez :
- salutowanie do krzy a praw r k tak zło on , aby przedrami , dło i palce
tworzyły lini prost dotykaj c krzy a,
- uniesienie przedramienia prawej r ki pionowo do góry zwracaj c dło do przodu,
wyprostowane palce : wskazuj cy, rodkowy i serdeczny zło one razem, wzniesione
na wysoko oczu.

Rys. 8. Harcerze salutuj cy w miejscu bez
nakrycia głowy

32. 1/ W marszu, w nakryciu głowy harcerz salutuje z jednoczesnym zwróceniem
głowy w stron przeło onego, przy czym lewa r ka przyło ona lekko dłoni do uda
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 kroków.
Je eli przeło ony wyprzedza harcerza, ten zaczyna salutowa w chwili
zrównania si z nim, a ko czy po przej ciu trzech kroków.
2/ W marszu, bez nakrycia głowy harcerz wykonuje skłon głowy w kierunku
przeło onego w odległo ci trzech kroków.
Lew r k (lub obie r ce) ma opuszczon (opuszczone) - jak w postawie
zasadniczej.
33. Je eli harcerz jest w nakryciu głowy, a ma niesprawn praw r k lub zaj te obie
r ce, to w celu oddania honorów w miejscu przyjmuje postaw zasadnicz , „frontuje”
i wykonuje skłon głowy.
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W marszu wykonuje skłon głowy w stron przeło onego w odległo ci trzech
kroków.
Harcerz podtrzymuj cy lew r k inn osob nie uwalnia tej r ki w czasie
oddawania honorów.
Je eli harcerz biegnie, to przy oddawaniu honorów przechodzi do kroku
zwykłego.
33. Harcerz przyjmuj cy honory ma obowi zek odpowiedzie
podany w regulaminie.

na nie w sposób

ROZDZIAŁ III

MUSZTRA ZESPOŁOWA
ZAST P
34. W ugrupowaniu rozwini tym zast p wyst puje w nast puj cych szykach :
a/ w szeregu (rys. 9a);
b/ w dwuszeregu (rys. 9b)
Rys. 9. Ustawienie zast pu :
a/ w szeregu;
b/ w dwuszeregu

35. W ugrupowaniu marszowym zast p wyst puje w nast puj cych szykach :
a/ w rz dzie (rys. 10a);
b/ w kolumnie dwójkowej (rys. 10b)

Rys. 10. Ustawienie zast pu :
a/ w rz dzie;
b/ w kolumnie dwójkowej

36. Aby ustawi harcerzy w szyku przeło ony zarz dza zbiórk .
Na zapowied komendy, np.: „Zast p D by”, lub na komend „BACZNO ”
harcerze zwracaj si frontem do przeło onego i przyjmuj postaw zasadnicz .
Nast pnie przeło ony podaje zapowied , np. „W dwuszeregu”, i staje w postawie
zasadniczej w miejscu, w którym chce ustawi jednostk . Na hasło „ZBIÓRKA”
harcerze biegn do przeło onego i staj w nakazanym szyku, w postawie
zasadniczej i w tym samym co on kierunku (je eli nie nakazał inaczej). Harcerz
10
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prawoskrzydłowy staje z prawej strony przeło onego, a na zbiórce w kolumnie
(rz dzie) - za nim. Rozpoczynaj c formowanie szyku, przeło ony wychodzi przed
front jednostki na tak odległo , aby mógł obj go wzrokiem lub wykonuje wykrok
praw nog z jednoczesnym zwrotem w lewo.
Aby wyrówna i pokry w szyku, przeło ony podaje komend „SPOCZNIJ”.
Przeło ony mo e równie nakaza zbiórk w innym miejscu lub kierunku.
Okre la to w komendzie, np.: „Zast p „D by”, w dwuszeregu (w kolumnie
dwójkowej), na drodze, prawe skrzydło (czoło) na wysoko ci bramy, frontem do
namiotu - ZBIÓRKA” lub „Zast p „D by”, w dwuszeregu frontem do mnie ZBIÓRKA”. Je eli zbiórk nakazuje si ponownie, mo na poda komend „Zast p
„D by”, w dwuszeregu, na poprzednim miejscu - ZBIÓRKA”.
Aby sformowa kolumn w marszu - na komend np. „Zast p „D by”, w
kolumnie dwójkowej, za mn w marszu - ZBIÓRKA” - dwójka czołowa maszeruje
za przeło onym w odległo ci trzech kroków, reszta harcerzy doł cza do niej.
Przeło ony mo e równie nakaza zbiórk w wyznaczonym miejscu i kierunku
marszu, podaj c komend np.: „Zast p „Buki”, w kolumnie dwójkowej, na drodze
w kierunku wsi, w marszu - ZBIÓRKA”.
37. Na komend „ROZEJ
SI ” harcerze natychmiast rozchodz si w dowolnych
kierunkach. Przeło ony 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 ”.
SI ” mo na poda w ka dym szyku w miejscu lub w
Komend „ROZEJ
marszu.
38. Równanie i krycie w szyku harcerze wykonuj samoczynnie po komendzie
„SPOCZNIJ” albo na komend „Równaj - W PRAWO (W LEWO)”.
„Równaj - W PRAWO (W LEWO)”wszyscy harcerze
Na komend
jednocze nie i energicznie zwracaj głowy w prawo ( w lewo), z wyj tkiem
prawoskrzydłowego (lewoskrzydłowego, i staj tak, aby prawym (lewym) okiem
widzie tylko swego s siada, a lewym (prawym) pier czwartego od siebie. Po
wyrównaniu, na komend „BACZNO ” jednocze nie zwracaj głowy na wprost.
39. Odliczanie stosuje si w celu ustalenia stanu liczbowego harcerzy 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”.
Na hasło „ODLICZ” harcerze pierwszego szeregu zwracaj jednocze nie
głowy w prawo z wyj tkiem prawoskrzydłowego. Harcerz prawoskrzydłowy
pierwszego szeregu zwraca głow w lewo i zaczyna odliczanie. Pozostali harcerze
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 harcerze drugiego szeregu zwracaj uwag na podan przez ich
poprzedników liczb , która tak e ich dotyczy, i wraz z nimi przyjmuj postaw
swobodn .
Je eli dwuszereg jest niepełny, to lewoskrzydłowy drugiego szeregu - po
odliczeniu - zwraca głow w kierunku przeło onego i melduje gło no: „Niepełny”.
Aby sformowa kolumn dwójkow z harcerzy maszeruj cych w rz dzie,
stosuje si odliczanie w marszu na komend „Do dwóch - ODLICZ”. Harcerze
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odliczaj wówczas, nie zmieniaj c tempa marszu, i kolejno zwracaj głowy w lewo.
W podobny sposób wykonuje si w marszu komend „Kolejno - ODLICZ”.
40. Odst powanie nakazuje si , aby ułatwi przegl d harcerzy lub zapewni im
wi ksz swobod ruchów podczas wicze . Polega ono na zwi kszeniu odst pów
miedzy harcerzami o liczb
kroków podan
w komendzie, np.: „Od
prawoskrzydłowego (lewoskrzydłowego) pi
(dziesi ) kroków - ODST P
(biegiem - ODST P)”.
Na hasło komendy harcerze - 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) harcerza. Po jego zatrzymaniu si nast pny harcerz
robi tyle kroków, ile podano w komendzie. Nast pnie zatrzymuje si , robi w lewo
(prawo) zwrot, wyrównuje i samorzutnie przyjmuje postaw swobodn .
Podczas odst powania od rodka wskazuje si harcerza, od którego nale y
rozpocz
wykonywanie tej czynno ci. Na komend , np.: „Od druha Jacka
Tarkowskiego , krok - ODST P”, lub „Od druha Jacka Tarkowskiego w prawo
(w lewo), krok - ODST P” wyznaczony harcerz mówi „Jestem” i na sekund
podnosi lew r k do poziomu z dłoni uło on w płaszczy nie pionowej.
Je eli jednostka jest ustawiona w dwuszeregu, lew r k podnosi do poziomu
równie harcerz kryj cy wskazanego z pierwszego szeregu.
Ł czenie odbywa si w odwrotnym kierunku ni odst powanie na komend ,
np.: „Do prawoskrzydłowego (lewoskrzydłowego) - Ł CZ (biegiem - Ł CZ)” lub
„Do druha Jacka Tarkowskiego - Ł CZ (biegiem - Ł CZ) albo „Do druha Jacka
Tarkowskiego w lewo (w prawo) - Ł CZ (biegiem - Ł CZ)”.
41. Przesuni cie szyku o krok w przód lub w tył odbywa si na komend , np.:
„Zast p Buki”, krok na wprost (w tył) - MARSZ”. Harcerze robi krok w
nakazanym kierunku, nie zmieniaj c frontu.
Aby przesun
szyk do przodu na odległo
wi ksz ni krok, podaje si
komend , np.: „Zast p, sze kroków na wprost - MARSZ” lub - je eli nie podaje
si liczby kroków - „Zast p, na wprost - MARSZ”.
Aby przesun
szyk 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.
Przesuni cie szyku w prawo (lewo) wykonuje si po zmianie frontu szyku.
42. Zmiany frontu ugrupowania rozwini tego dokonuje si na komend , np.:
„Zast p, w prawo (w lewo) zachod - MARSZ”. Harcerz 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 zast pu do odpowiedniego miejsca
przeło ony podaje komend „Zast p - STÓJ”. Zachodzenie odbywa si krokiem
zwykłym
43. Zmian ugrupowania w miejscu nakazuje si , gdy harcerze stoj w postawie
zasadniczej.
Z szeregu w rz d przechodzi si na komend „W prawo - ZWROT”,
natomiast z rz du do szeregu „W lewo - ZWROT”.
Z szeregu w kolumn dwójkow przechodzi si na komend „W dwójki, w
prawo - ZWROT”. Harcerze, na których podczas odliczania wypadła liczba jeden,
robi w prawo zwrot w miejscu, a oznaczeni liczb dwa wykonuj na obcasie buta
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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.
Z kolumny dwójkowej do szeregu powraca si na komend „W szereg, w
lewo - FRONT”.
Harcerze, 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.
Harcerze oznaczeni liczb dwa robi zwrot w lewo w miejscu.
Z dwuszeregu w kolumn dwójkow przechodzi si na komend „W prawo
- ZWROT”, natomiast z kolumny dwójkowej do dwuszeregu na komend „W lewo ZWROT”.
Kolumn dwójkow (rz d) z dwuszeregu (szeregu) formuje si zawsze w
prawo; dwuszereg i szereg z kolumny dwójkowej (rz du) - w lewo.
44. W marszu z kolumny dwójkowej w rz d przechodzi si na komend „W rz d W TYŁ”. Harcerze z lewego rz du przesuwaj si w takt marszu za swych prawych
s siadów, zachowuj c regulaminowe odległo ci.
Z rz du w kolumn dwójkow przechodzi si na komend „W dwójki - W
PRZÓD”. Harcerze, 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”.

DRU YNA
45. W ugrupowaniu rozwini tym dru yna wyst puje w nast puj cych szykach :
a/ w szeregu (rys. 11a);
b/ w dwuszeregu (rys. 11b);
c/ w trójszeregu (rys. 11c).

rozwini tym :

Rys.

11.

Dru yna

w

ugrupowaniu

a/ w szeregu (rys. 11a);
b/ w dwuszeregu (rys. 11b);
c/ w trójszeregu (rys. 11c).

46. W ugrupowaniu marszowym dru yna wyst puje w nast puj cych szykach :
a/ w rz dzie (rys. 12a);
b/ w kolumnie dwójkowej (rys. 12b);
c/ w kolumnie trójkowej (rys. 12c);
d/ w kolumnie czwórkowej (rys. 12d).
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marszowym :

Rys.

12.

Dru yna

w

ugrupowaniu

a/ w rz dzie (rys. 12a);
b/ w kolumnie dwójkowej (rys. 12b);
c/ w kolumnie trójkowej (rys. 12c);
d/ w kolumnie czwórkowej (rys. 12d);

47. Skrzydła ugrupowania rozwini tego zagina si na komend , np.: „Zast p
„D by” zagi
skrzydło - MARSZ” lub „Od druha Tarkowskiego zagi
lewe
(prawe) skrzydło - MARSZ” lub „Od druha Sta czaka i druha Wi skiego zagi
skrzydła - MARSZ”.
Je li zaginanie nast puje od wyznaczonego harcerza, 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.
Na komend dotycz c zagi cia skrzydeł zast p lub harcerze skrzydłowi,
wraz z wymienionymi w zapowiedzi, zaginaj skrzydło (skrzydła), przesuwaj c si do
przodu krokiem zwykłym.
Wymieniony harcerz zachodzi w miejscu w prawo ( w lewo) w takim tempie,
aby maszeruj cy po okr gu mogli zachowa równanie. Harcerze ci zatrzymuj si po
doj ciu do miejsca, w którym s ustawieni pod k tem 90 stopni w stosunku do frontu
uformowanej jednostki.
Po zagi ciu skrzydeł podaje si komend „SPOCZNIJ”.
Skrzydła odgina si na komendy, np.: „Zast p „ wierki” i „D by” (od druha
skrzydła - MARSZ”.
Sta czaka i druha Wi skiego ) w tył - ZWROT”; „Odgi
Harcerze 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
jednostki. Na komend „W tył - ZWROT” robi w tył zwrot, po czym na komend
„SPOCZNIJ” przyjmuj postaw swobodn .
48. Z dwuszeregu w kolumn czwórkow przechodzi si z postawy zasadniczej na
komend „W czwórki, w prawo - ZWROT”. Harcerze, na których podczas
odliczania wypadła liczba jeden, robi w prawo, 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.
Z kolumny czwórkowej do dwuszeregu powraca si z postawy zasadniczej na
komend „W dwuszereg w lewo - FRONT”. Harcerze, 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.
49. W marszu z kolumny czwórkowej w kolumn dwójkow przechodzi si na
komend „W dwójki - W TYŁ”.
Harcerze oznaczeni podczas odliczania liczb dwa przechodz w takt marszu
za swych s siadów z prawej strony i kryj ich, zachowuj c przepisow odległo .
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Lewy rz d w tym czasie doł cza do prawego. Harcerze id cy w pierwszej dwójce nie
zmieniaj długo ci kroku.
Z kolumny dwójkowej w czwórkow przechodzi si na komend „W czwórki W PRZÓD”. Harcerze lewego rz du oznaczeni podczas odliczania liczb jeden
(jedynki) odst puj w lewo. Ci natomiast, którzy poprzednio przeszli w tył ( oznaczeni
liczb dwa - dwójki), wst puj na dawne swoje miejsce ( na wysoko
jedynek).
Czoło skraca krok bez komendy. Harcerze maszeruj dalej krokiem zwykłym na
komend „Zwykły - KROK”.
50. 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”.
51. Aby ustawi dru yn do prowadzenia musztry zast pami i do innych wyst pie
podaje si komend , np.: „Dru yna „Las”, w szeregu (dwuszeregu), na placu,
zast p „D by” na wysoko ci masztu ( na poprzednim miejscu), pozostałe
zast py w odst pach (odległo ci) pi tnastu kroków, frontem do bramy ZBIÓRKA”.
52. W przypadku hufca, chor gwi 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 zast pu.

MARSZ I ZATRZYMYWANIE
53. Marsz rozpoczyna si na komend , np.: „Dru yna „Las”, kierunek na wprost
(w prawo, w lewo, w tył na prawo, w tył na lewo) - MARSZ” lub „Dru yna „Las”, za
mn - MARSZ”. Zatrzymanie nast puje na komend , np.: „Dru yna (zast p) STÓJ”. Czynno ci te wykonuje si według zasad podanych w cz ci dotycz cej
musztry indywidualnej.
Aby niejednocze nie zatrzyma maszeruj c kolumn podaje si komend
„Czoło - STÓJ” albo „Stawaj - W LEWO (W PRAWO)”.
Na komend „Czoło - STÓJ” maszeruj cy na czele harcerz (dwójka,
czwórka) zatrzymuje si , nast pni za harcerze - dochodz c do poprzedników zatrzymuj si z zachowaniem przepisowej odległo ci i przyjmuj postaw
swobodn .
Na komend „Stawaj - W LEWO (W PRAWO)” czołowy harcerz (dwójka,
czwórka) zatrzymuje si , robi zwrot w lewo (prawo) i przyjmuje postaw swobodn .
Nast pni harcerze - podchodz c do poprzedników - wykonuj te same czynno ci z
zachowaniem przepisowej odległo ci, odst pów, równania i krycia.
Aby wyrówna tempo marszu podczas chwilowego zatrzymania kolumny
mo na stosowa
marsz w miejscu według zasad podanych w musztrze
indywidualnej.
54. Kolumna maszeruje za przeło onym w odległo ci ustalonej w regulaminie. Je eli
przeło ony 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 ołnierz (dwójka,
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czwórka) robi trzy kroki na wprost, nast pnie zmienia kierunek w nakazan stron i
maszeruje dalej; cała kolumna dostosowuje si do czoła.
55. Na w skich drogach - je eli po lewej stronie jest potrzebny szerszy przejazd ni
pozostawia maszeruj ca kolumna - przeło ony lub harcerz zamykaj cy podaje
komend „Lewa - WOLNA”. Na t komend kolumna schodzi jednocze nie w prawo
w skos na prawy skraj drogi (jezdni) i maszeruje dalej.
56. Przeło ony zarz dza piew, podaj c komend
PIEW”.
Dru yna (zast p, itp.) rozpoczyna piew na lew
przerwy; przerwy - na czas przej cia dwóch kroków
piew przerywa si po zako czeniu piosenki lub
(zast p, itp.) piewa maszeruj c krokiem zwykłym.

„ PIEW” lub „(tytuł piosenki) nog . Piosenk
piewa si bez
- robi si tylko mi dzy zwrotkami.
na komend „DO ”. Dru yna

ODDAWANIE HONORÓW
57. W ugrupowaniu rozwini tym oraz marszowym jednostka oddaje honory na
- „na prawo (lewo) - PATRZ”. Harcerze zwracaj
komendy „BACZNO
energicznie głowy w nakazanym kierunku, patrz na przeło onego i prowadz go
wzrokiem.
Gdy ogon kolumny minie przeło onego prowadz cy kolumn podaje komend
„BACZNO ”, na któr harcerze zwracaj głowy na wprost, a nast pnie komend
„SPOCZNIJ”.

ROZDZIAŁ IV

POCZET SZTANDAROWY
CHWYTY SZTANDAREM
58. W postawie zasadniczej ze sztandarem u nogi (rys. 13 ) chor y trzyma
sztandar postawiony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na linii czubka buta.
Drzewce przytrzymuje praw r k powy ej pasa, łokie prawej r ki lekko przyciska
do ciała.
W postawie swobodnej chor y równie trzyma sztandar przy prawej nodze.

sztandarem

Rys. 13. Chor
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59. Sztandarem wykonuje si nast puj ce chwyty : „na rami ”, „prezentuj” i „do
nogi”.
Wykonuj c chwyt „na rami ” (rys. 14) chor y kładzie drzewce praw r k
(pomagaj c sobie lew ) na prawe rami i trzyma je pod k tem 45 stopni. Płat
sztandaru musi by oddalony od barku na około 30cm.

Rys. 14. Chor

y po wykonaniu chwytu „Na rami ”

Wykonuj c chwyt „prezentuj” (rys. 15) 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.

Rys. 15. Chor

y po wykonaniu chwytu „prezentuj”.

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.
60. Na podan komend „Na prawo (lewo)
- PATRZ” chor y wykonuje
sztandarem chwyt „prezentuj”. Przeniesienie sztandaru do nogi nast puje na
komend „BACZNO ”.
61. Salutowanie sztandarem w miejscu (rys. 16.) wykonuje si z postawy „prezentuj”.
Gdy odbieraj cy honory zbli y si na pi
kroków, chor y robi zwrot, w prawo w
skos, z jednoczesnym wysuni ciem lewej nogi w przód na odległo jednej stopy i
pochyla sztandar w przód pod k tem do 45 stopni. W tej postawie pozostaje dopóty,
dopóki odbieraj cy honory nie znajdzie si w odległo ci kroku za sztandarem.
Wówczas przenosi sztandar do postawy „prezentuj”.

Rys.16. Chor y salutuj cy sztandarem w miejscu
przez pochylenie
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W marszu salutuje si , opuszczaj c sztandar z poło enia „na rami ” w taki
sam sposób jak w miejscu. Chor y pochyla sztandar na komend „Na prawo PATRZ”, natomiast bierze na rami na komend „BACZNO ”.
Je eli sztandar znajduje si w odkrytym poje dzie salutuje si nim wykonuj c
chwyt „prezentuj”.

OKOLICZNO CI SALUTOWANIA SZTANDAREM
62. Salutowanie sztandarem wykonuje si w nast puj cych okoliczno ciach:
- przed głównym ołtarzem podczas wej cia do wi tyni, to samo obowi zuje po
zako czeniu uroczysto ci i wyj ciu e wi tyni,
- w odpowiednich momentach podczas mszy w. /patrz
„uroczysto ci
w wi tyniach
ko cielnych”/,
- przy d wi kach hymnu narodowego,
- przy odgrywaniu sygnału Wojska Polskiego,
- przy apelu poległych,
- podczas defilady w marszu przed trybun honorow ,
- w uroczysto ciach pogrzebowych przy spuszczaniu trumny do grobu.
63. Sztandar uczestnicz cy w obrz dzie pogrzebowym uzupełnia si kokard
z wst gami koloru czarnego, obszytymi na ko cach srebrnymi lub czarnymi
fr dzlami.

UROCZYSTO CI W KO CIOŁACH
64. Nale y wcze niej uzgodni z gospodarzem wi tyni (Biskupem, Proboszczem,
Przeorem lub Gwardianem) udział pocztu w uroczysto ci oraz miejsce ustawienia.
Dopilnowanie tego obowi zku spoczywa na głównym organizatorze uroczysto ci.
65. Wej cie do ko cioła ( wi tyni)
Przed zaj ciem uzgodnionego miejsca, dowódca wprowadza poczet (poczty)
do ko cioła w kolumnie lub rz dem (w zale no ci od miejsca w wi tyni),
przechodz c naw główn przed główny ołtarz. Tu w ustalonej kolejno ci poczty
zatrzymuj si frontalnie do ołtarza. Ka dy poczet podchodzi kolejno przed ołtarz,
zatrzymuje si i pochyla swój sztandar. Nast pnie wykonuj c zwrot przez rami ,
odmaszerowuje w kierunku wyznaczonego miejsca, gdzie si zatrzymuje ustawiaj c
si w pozycji bocznej do ołtarza.
Poczty o numeracji nieparzystej, zajmuj
miejsca po prawej stronie
prezbiterium, natomiast o numeracji parzystej po jego stronie lewej. Przy wi kszej
ilo ci pocztów i braku miejsca, chor y staje ze sztandarem na froncie, a przyboczni
z tyły, za sztandarem.
Je li w uroczysto ci uczestniczy pojedynczy poczet sztandarowy wówczas po
salutowaniu sztandarem przed ołtarzem, poczet ustawia si po prawej stronie
prezbiterium i w zale no ci od okoliczno ci, frontem wzgl dnie w pozycji bocznej do
ołtarza.
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Je eli poczty poprzedzaj
celebransa (celebransów), to po zaj ciu
wyznaczonych miejsca, staj w pozycji „prezentuj” do chwili ucałowania ołtarza
przez celebransa (celebransów).
W przypadku gdy poczet wzgl dnie poczty zajm miejsce przed wej ciem
celebransa, to po usłyszeniu dzwonka „na wej cie” celebransa (celebransów),
chor y salutuje sztandarem do chwili ucałowania ołtarza przez celebransów. Po tym
momencie dowódca daje komend „BACZNO ”, a nast pnie „DO NOGI”.
Je eli msz w. celebruje Prymas, Kardynał lub Biskup, to dowódca pocztów
po usłyszeniu dzwonka „na wej cie” podaje komend „PREZENTUJ”. Rozkaz ten
wykonuje chor y, a asysta przyjmuje postaw zasadnicz . Dowódca pocztu
salutuje.
66. Podczas czytania ewangelii, chor
postaw zasadnicz .

y przyjmuje pozycj

„prezentuj”, a asysta

67. Podczas wygłaszania homilii poczty stoj w pozycji swobodnej.
68. Przed podniesieniem, kiedy kapłan wyci ga r ce nad darami, chor y salutuje
sztandarem, asysta staje w postawie zasadniczej a dowódca salutuje. Po usłyszeniu
dzwonka lub kiedy kapłan przykl ka, poczet przyjmuje postaw „prezentuj”
i bezpo rednio po niej „do nogi”.
69. Przed Komuni
w. po trzecim powtórzeniu słów „Baranku Bo y”, chor y
salutuje sztandarem, asysta stoi na „baczno ”, a dowódca salutuje. Po słowach
„Panie nie jestem godzien” wszyscy przyjmuj postaw zasadnicz a nast pnie
swobodn .
70. Po zako czeniu mszy w. podczas błogosławie stwa chor y przyjmuje pozycj
„prezentuj”, a asysta „baczno ”. Po błogosławie stwie pozycj „spocznij”.
Je eli na zako czenie mszy w. piewany jest hymn „Bo e co Polsk ”
chor y salutuje sztandarem, asysta przyjmuje postaw zasadnicz , a dowódca
pocztu salutuje. Tak
sam
pozycj przyjmuje poczet przy ka dorazowym
odtwarzaniu hymnu pa stwowego.
Po ostatecznym zako czeniu mszy w. poczty sztandarowe w ustalonej
kolejno ci salutuj sztandarem przed ołtarzem i wychodz ze wi tyni wyprzedzaj c
celebransów.
Je eli poczty odprowadzaj celebransów do zakrystii, to w niej lub przed ni
ustawiaj si frontem i salutuj sztandarem, asysta stoi w pozycji zasadniczej, a
dowódca salutuje przed celebransami przenosz cymi naczynie liturgiczne.
Miłym gestem jest zło enie podzi kowania celebransowi (celebransom) przez
dowódc pocztów.
71. Po zako czeniu uroczysto ci dowódcy poszczególnych pocztów winni zgłosi
głównemu dowódcy swoje odej cie oraz ewentualnie zgłosi uwagi z przebiegu
uroczysto ci.
72. Prezentowanie pocztów sztandarowych.
Bardzo cz sto zdarza si , e na pocz tku lub ko cu uroczysto ci celebrans
wzgl dnie organizator witaj c lub dzi kuj c pocztom za ich udział wymienia
/prezentuje/ poszczególne poczty. W takim przypadku chor y ma obowi zek odda
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krótki salut sztandarem,
zasalutowa .

asysta

przyj

postaw

zasadnicz ,

a

dowódca

CEREMONIA PO WI CENIA SZTANDARU
73. Uroczysto po wi cenia sztandaru jest doniosłym wydarzeniem. Uroczysto ta
winna by starannie przygotowana pod wzgl dem merytorycznym i organizacyjnym.
Winna mie równie bardzo uroczyst opraw .
Prace te zazwyczaj przeprowadza wybrany Komitet Fundacji sztandaru.
W samej uroczysto ci bior udział:
- Rodzice chrzestni sztandaru jako przedstawiciele fundatorów sztandaru.
- Poczet sztandarowy w składzie 1 + 2 wzgl dnie 1 + 3.
- Zaproszone poczty sztandarowe innych jednostek oraz honorowi go cie
- Osoba duchowna dokonuj ca po wi cenia sztandaru.
74. Poczty sztandarowe w ko ciele
Miejsce ustawienia pocztów sztandarowych w ko ciele jak ju zaznaczono w
poprzednich rozdziałach winno by wcze niej uzgodnione z gospodarzem wi tyni
przez organizatora uroczysto ci wzgl. przez dowódc pocztów.
Zazwyczaj poczty ustawiaj si bokiem do ołtarza głównego po obu jego
stronach.
Przyjmuje si zasad , e poczty sztandarowe wprowadzone do ko cioła naw
główn
po oddaniu salutu przed ołtarzem zajmuj
wyznaczone miejsca,
przestrzegaj c zasad , e poczty o numeracji nieparzystej zajmuj miejsca po
prawej stronie ołtarza, a o numeracji parzystej po jego stronie lewej.
Pojedynczy poczet sztandarowy zajmuje miejsce po prawej stronie ołtarza.
Zaistnie mo e sytuacja, e poczty sztandarowe maj wyznaczone miejsce za
ołtarzem głównym, frontalnie do wiernych. W tym przypadku kolumna pocztów
wchodz c do ko cioła naw główn zachowuje si identycznie jak przy ustawieniu
pocztów przed ołtarzem.
W przypadku szczupło ci miejsca w ko ciele, chor owie staj ze sztandarami
obok siebie, a asysta za swoimi sztandarami.
75. Warianty ustawienia pocztów w ko ciele
Legenda:

X - dowódca pocztów
- chor

y (sztandarowy)

- przyboczny (asysta)

Wariant I
Ołtarz główny
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strona
lewa

strona
prawa
X

2

1

4

3

6

5

Szeregi pocztów wyrównane do prawego wzgl dnie lewego skrzydła.

Wariant II - poczet pojedynczy
Ołtarz główny

Wariant III - poczty za ołtarzem, frontem do wiernych

1

2

3

4

X

Wariant IV - poczty za ołtarzem - brak miejsca, ustawiaj si
frontem i bokiem do wiernych /lub łukiem/

3

2

1
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6

5

8

7

10

9

Wariant V - brak miejsca. Chor owie ustawiaj si obok siebie
a asysta /przyboczni/ za sztandarem.

X

SZYKI POCZTÓW SZTANDAROWYCH
76. Szyk pocztów sztandarowych w szeregu
1

2

3

4

5

USTAWI W JEDNEJ LINII
7

6

Rozstaw pomi dzy jednostkami obsady pocztu (pocztów) - 2 łokcie, z braku miejsca
1 łokie .

77. Szyk pocztów sztandarowych w kolumnie marszowej

8

7

6

5

4

3

2

1
X

____________
22
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(Rz dy pokryte i wyrównane - odległo
pocztami 3 kroki.)

mi dzy asyst

2 łokcie, odst py mi dzy

78. Szyk pocztów sztandarowych w kolumnie marszowej rz dem

LINII

X
4

3

2

1
____________

USTAWI

W JEDNEJ

kierunek marszu

79. W przypadku uczestnictwa w uroczysto ci pocztów sztandarowych ró nych
szczebli poczty ustawiaj si od jednostki nadrz dnej poczynaj c do jednostek
ni szych (poczet Zwi zku na czele, za nim poczty chor gwi, nast pnie hufców i
dru yn)
80. Prawo do powoływania pocztów sztandarowych i dru yn sztandarowych
przysługuje
komendantom okre lonego szczebla.
Dopuszcza si
wyłonienie dru yny sztandarowej w drodze rywalizacji
okre lonej odr bnym regulaminem
81. Prawo do uczestnictwa w poczcie sztandarowym Zwi zku przysługuje wył cznie
instruktorom.

ROZDZIAŁ V
APEL

(opis apelu dotyczy zbiórki dru yny, czytelnik analogicznie
przeniesie te wzorce na inne jednostki harcerskie - hufce,
chor gwie)

82. Dru ynowy ( obo ny, komendant zbiórki lub wyznaczona do tego osoba) wydaje
komend : „Dru yna, na moj komend , zast pami na placu apelowym w
szeregu (dwuszeregu) - ZBIÓRKA”. Aby wyrówna i pokry w szyku dru ynowy
podaje komend
„SPOCZNIJ”. Komend
t
mo emy poprzedzi wyra nym
„BACZNO ” i „SPOCZNIJ” celem wyciszenia ewentualnego rozgardiaszu,
rozpr enia, hałasu.
83. Je eli w apelu uczestniczy sztandar nadrz dnej jednostki (hufca, chor gwi,
Zwi zku), to nale y wprowadzi go na pocz tku apelu po komendach : „Baczno ,
sztandar - WPROWADZI ”. Poczet wprowadza sztandar przechodz c wzdłu
całego frontu zebranych na zbiórce jednostek. Gdy sztandar zbli y si na odległo
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pi ciu kroków do kolejnej jednostki jej dowódca oraz posiadany symbol salutuj do
sztandaru a do momentu mini cia jednostki (krok za).
Poczet sztandarowy staje na wyznaczonym wcze niej miejscu (najcz ciej na prawym skrzydle na wysoko ci czoła kolumny stoj cych na apelu harcerzy).
84. Nast pnie dru ynowy podaje komend : „BACZNO
- zast powi przygotuj
raport. Spocznij”.
W zast pach zast powi wykonuj wykrok praw nog z jednoczesnym zwrotem w
lewo i podaj komendy: „BACZNO ”, „SPOCZNIJ”, „Kolejno - ODLICZ”. Po
odliczeniu zast powy powraca do poprzedniej pozycji.
85. Dru ynowy podaje komendy : „BACZNO ”, „Zast pami - MELDOWA ”.
„SPOCZNIJ”. Zast powi wykonuj wykrok j/w, podaj komend „BACZNO ”, „Na
prawo (lewo) - PATRZ” i najkrótsz drog zmierzaj do przyjmuj cego raport, staj
w jednej linii z pozostałymi raportuj cymi trzy metry od przyjmuj cego raport, w
pozycji zasadniczej. Przyjmuj cy raport staje na rodku na przeciwko raportuj cych.
Salutuje cało ci mówi c „Czuwaj”. Zast powi oddaj honory i odpowiadaj „Czuwaj”.
Przyjmuj cy raport robi w prawo zwrot, zmierza ku pierwszemu z szeregu i frontuje.
Oddaj sobie honory, po czym nast puje meldunek pierwszego zast powego :
„Czuwaj! Druhu dru ynowy, zast powy Jacek Tarkowski melduje zast p „D by” na
apelu. Stan - dziewi ciu, obecnych - pi ciu, dwóch - słu ba, dwóch - warta”. Po
przyj ciu meldunku dru ynowy robi krok w bok, staj c twarz w twarz z nast pnym
raportuj cym. Druhowie oddaj sobie honory mówi c „Czuwaj”, w tym samym czasie
salutuje zast powy, który zako czył przed chwil meldowa . Je li jest wi cej ni
trzech raportuj cych, to przy przyjmowaniu drugiego raportu dru ynowy podaje
komend „SPOCZNIJ” kierowan do wszystkich jednostek stoj cych na apelu.
Analogicznie, po odebraniu meldunku od przedostatniej osoby, pada komenda
„BACZNO ” adresowana do cało ci.
Dobrym zwyczajem harcerskim jest, by przy składaniu meldunku przez
zast powego, jego zast p stan ł w postawie zasadniczej. Nast puje to po
komendzie „BACZNO ”, wydanej przez harcerza stoj cego z prawej strony
zast pu. Po zło eniu raportu, analogicznie, pada komenda „SPOCZNIJ”.
Po odebraniu wszystkich meldunków przyjmuj cy staje na swej pierwotnej
pozycji (front - rodek szeregu), salutuje raportuj cym mówi c „Raport (opuszcza
r k ) - WST P”. Zast powi wykonuj zwroty w kierunku swoich zast pów i
najkrótsz drog wracaj do swych jednostek. Staj na czele zast pu i wydaj
komend „SPOCZNIJ”.
Dopuszcza si
rozwi zanie, w którym po ustawieniu si
wszystkich
raportuj cych w szeregu i przywitaniu, padaj
komendy : „BACZNO ”,
„SPOCZNIJ”, po których nast puj raporty.
86. Aby zapobiec tzw. „piramidzie meldunków” raport składany jest osobie pełni cej
najwy sz funkcj , np. je eli na zbiórce jest hufcowy i komendant chor gwi, to raport
cało ci składa si komendantowi chor gwi.
W przypadku wspólnej imprezy jednostek Organizacji Harcerek i Organizacji
Harcerzy nale y wcze niej ustali , komu ma by zło ony raport.
Pada komenda „Na prawo - PATRZ”, po której dru ynowy składa raport
cało ci. Po przyj ciu meldunku, przyjmuj cy robi kilka kroków w kierunku
zgromadzonych harcerzy, salutuje mówi c „Czuwaj” i opuszcza r k , na co harcerze
odpowiadaj gremialnie : „Czuwaj!”. W tym czasie prowadz cy zbiórk stoi pół kroku
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z tyłu z prawej strony witaj cego si z harcerzami, który po tej ceremonii zwraca si
do niego ze słowami : „Daj spocznij”. Prowadz cy salutuje i odpowiada : „Rozkaz”.
Nast pnie podaje komend „SPOCZNIJ”.
87. Kolejnym punktem apelu jest odczytanie rozkazu. Czyta go wyznaczona do tego
osoba. Prowadz cy apel podaje komend „Baczno , do odczytania rozkazu druh
Jacek Tarkowski - WYST P.” Odczytuj cy rozkaz wychodzi przed front harcerzy,
po czym prowadz cy podaje komend „BACZNO ”. Po odczytaniu nagłówka,
numeru rozkazu, miejsca i daty prowadz cy wydaje komend „SPOCZNIJ” i
nast puje odczytanie tre ci rozkazu. Przy mianowaniach imiennie wymienieni w
rozkazie salutuj i mówi gło no „Słu ba”, a przy zwolnieniach „Rozkaz”. Przy
słu bach, wartach - analogicznie - „Słu ba”, „Warta”. Przy pochwałach i naganach
„Pochwała”, „Nagana” (wojsk. „Ku chwale Ojczyzny”, „Kara” ???). Je eli rzecz
dotyczy harcerza nieobecnego na apelu, jego bezpo redni przeło ony mówi :
„Zostanie poinformowany”. Po odczytaniu tre ci rozkazu pada komenda :
„BACZNO ” wydana przez prowadz cego apel. Odczytuj cy rozkaz czyta :
„Czuwaj! Podpisał dru ynowy 5 Pozna skiej Dru yny Harcerzy „Las” pwd. Adam
Bzowski”. Prowadz cy apel podaje komend „Baczno , po odczytaniu rozkazu
druh Jacek Tarkowski - WST P”.
88. W tym momencie apelu powinno nast pi podniesienie flagi pa stwowej na
maszt i od piewanie hymnu Zwi zku.
Aby podnie flag pa stwow na maszt, prowadz cy apel podaje komendy :
„Dru yna - BACZNO ”, „Poczet flagowy do podniesienia flagi pa stwowej MARSZ”. Poczet flagowy maszeruje krokiem zwykłym w kierunku masztu i
zatrzymuje si krok za masztem frontem do szyku zast pów. Flagowy przymocowuje
- DO HYMNU
flag do liny no nej. Nast pnie pada komenda : „Baczno
ZWI ZKU”. Na pierwsze takty hymnu flagowy zaczyna podnosi flag . Czas
podniesienia flagi powinien by
ci le zsynchronizowany z czasem piewania
hymnu.
Od momentu rozpocz cia podnoszenia flagi a do chwili wci gni cia jej na
maszt i zako czenia piewania hymnu asysta flagowego salutuje. Po podniesieniu
flagi flagowy daje krok do tyłu i równie salutuje. Nast pnie prowadz cy apel podaje
komend : „Baczno , poczet flagowy - WST P”.
Analogicznie post puje si w przypadku opuszczania flagi ( bez od piewania
hymnu Zwi zku, po komendzie : „Baczno ”, „Poczet flagowy, flag pa stwow OPU ”)
W przypadku zdejmowania flagi z masztu asysta pomaga flagowemu zło y
flag .
89. Je eli w apelu uczestnicz jednostki harcerskie ze swoimi symbolami, to w czasie
hymnu, proporcowi, chor owie sztandarów salutuj swymi symbolami pochylaj c je
w stosunku 45 stopni do podło a.
90. Przy podnoszeniu flagi z kirem ałobnym flag podnosi si do szczytu masztu,
nast pnie opuszcza do połowy. Podczas opuszczania flagi nale y podnie j do
szczytu masztu, a nast pnie opu ci w dół.
91. Je li nie jest to uroczysty apel mo liwa jest nast puj ca formuła : „Baczno ,
skargi, wnioski, za alenia - WYST P” , „SPOCZNIJ”. Wówczas harcerz maj cy
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okre lon spraw wyst puje przed szyk, frontuje do prowadz cego i mówi : „Druhu
obo ny, młodzik Marciniak ze skarg ”. Prowadz cy wydaje polecenie „Do mnie” lub
„Słucham”. Harcerz informuje o swojej sprawie i wówczas prowadz cy prosi o
przekazanie informacji ogółowi lub stwierdza : „Przyj łem do wiadomo ci”
(„Zostanie załatwione”, „Nie akceptuj ”). Nast pnie podaje komend : „WST P”.
92. Zako czenie apelu.
Prowadz cy apel wydaje komend : „Baczno , sztandar wyprowadzi SPOCZNIJ”. Poczet post puje analogicznie jak przy wprowadzaniu sztandaru. Po
wyprowadzeniu sztandaru prowadz cy apel wydaje komend : „Baczno , do
namiotów - ROZEJ
SI ” („Baczno , zast powi przej
dowodzenie nad
zast pami”, „Baczno , w tył - ROZEJ
SI ”).

ROZDZIAŁ VI
MUSZTRA Z LASK
Podstawowe elementy musztry z lask
chłopców” Lorda Baden Powella

(rys. 17) zaczerpni te ze „Skautingu dla

Rys. 17 : Harcerz z lask skautow
a/ w postawie zasadniczej
b/ w postawie swobodnej
c/ w szyku marszowym
d/ w pozycji „na rami ”
e/ w pozycji „do piersi”
f/ salutowanie w marszu
g/ salutowanie w miejscu
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Piotr Rewienko - kom. Chor. Górno l skiej
Tomek Skibicki i Marek Z bkiewicz z Pomorza
Piotr Lachowski
Zbigniew Piskorz - Wrocław
Janusz yczkowski - dru ynowy 9 DSH „Dukt - Konary”
Stanisław Stawski - komendant rodowiska ostrzeszowskiego
Ryszard Wcisło
Ireneusz Dzieszko

UWAGI
1/ Dopisa punkt dotycz cy oznakowania kolumny w marszu
harcerska

4/ dopisa

w przedmowie (?) -

jednostka, tzn. jednostka

- komendy oznaczone s
wytłuszczonym drukiem
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