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 Wprowadzam do użytku służbowego Regulaminy 
Federacji Kawalerii Ochotniczej w częściach: Regulamin 
Członkowski, Regulamin Popisu, Regulamin Stopni,  
Regulamin Nadania Sztandaru, Regulamin Musztry, 
Regulamin Mundurowy, Instrukcja Troczenia oraz 
Regulamin Szkolenia FKO jako obowiązujące w 
oddziałach zrzeszonych w Federacji Kawalerii Ochotniczej. 
Jednocześnie unieważniam wszelkie regulaminy  
i instrukcje używane do tej pory w oddziałach FKO.
 Dowódców oddziałów i komendanta CWKO 
czynie odpowiedzialnymi za wprowadzenie Regulaminów 
Federacji Kawalerii Ochotniczej w podległych im 
jednostkach.
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PRZEDMOWA.

Regulaminy FKO, które trzymacie Państwo w ręku to efekt 
pracy wielu osób zaangażowanych w organizację kawalerii 
ochotniczej. Dla jednych z nas służba kawaleryjska rozpoczęła 
się blisko 30 lat temu w harcerskich drużynach jeździeckich 
i kawaleryjskich, dla innych to tradycja rodzinna wyssana  
z mlekiem matki, a jeszcze inni dołączali do grona pasjonatów 
kawaleryjskich w przeciągu kilku czy też kilkunastu ostatnich 
lat.

Opracowanie tego zbioru regulaminów stało się 
koniecznością w sytuacji powszechnie rozwijającego się 
ruchu kawaleryjskiego i powstawania nowych oddziałów 
i stowarzyszeń przejmujących tradycje i barwy pułków 
kawalerii II RP. Aby  współczesna kawaleria ochotnicza 
była godną następczynią  swoich poprzedników, zaistniała 
potrzeba stworzenia organizacji, która scali poszczególne 
oddziały, zajmie się ich szkoleniem i koordynacją działań w 
służbie społeczeństwu i Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

Piszę o tym dlatego na samym początku, aby właściwie ustalić 
wartości i cele działania. Najważniejszym celem działania, 
jaki postawiła sobie FKO, jest służba na polu podtrzymania 
tradycji jazdy polskiej, wychowania patriotycznego 
społeczeństwa i edukacja historyczna młodego pokolenia. 
Koń, mundur, szabla i lanca są tylko (ale jakże ważnym) 
sposobem realizacji tych celów. 

Wielu z nas miało zaszczyt obcowania i czerpania ze skarbnicy 
wiedzy i umiejętności kawalerzystów II RP. Mam przed 
oczami jeszcze zjazdy mojego Pułku, na które meldowało 
się ponad 60 oficerów, podoficerów i szeregowych. 
Wspólna służba kawalerzystów-ochotników z weteranami 
ukształtowała nasze pokolenie. Oni nie patrzyli z pretensją 
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na nasze mundury, stopnie i oznaczenia, uznając nas za 
swoich następców. Często z zażenowaniem broniliśmy się 
przed tytułowaniem nas  przez żyjących kawalerzystów wg. 
stopni podoficerskich i oficerskich kawalerii harcerskiej czy 
też ochotniczej, które nosiliśmy. Najczęściej słyszeliśmy, że 
oni doceniają to co robimy, że w obecnych czasach przełomu 
wieków uznają nas za swoich następców i nie wyobrażają 
sobie, aby osoby pełniącej obowiązki podoficerskie nie 
tytułować wachmistrzem, a dowódcy porucznikiem czy też 
rotmistrzem. Przeszliśmy natomiast ciężką szkołę dotyczącą 
„sznytu” kawaleryjskiego, staranności noszenia munduru, 
należytej postawy i umiejętności znalezienia się w każdej 
sytuacji.

W prywatnym czasie byliśmy dla Nich zawsze Darkami, 
Pawłami czy też Markami ale Oni dla nas zawsze byli 
panami majorami, rotmistrzami czy też wachmistrzami. 
W wystąpieniach służbowych sytuacja się zmieniała. 
Oni dla nas byli nadal panami majorami, rotmistrzami  
i wachmistrzami ale nas także tytułowali zgodnie z naszymi 
stopniami organizacyjnymi, uznając nas za kontynuatorów 
swojej służby Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. 

Piszę o tym w kontekście używanych przez nas mundurów, 
oznaczeń i stopni. Mundury, które nosimy, są w miarę 
wiernym odzwierciedleniem przedwojennych mundurów, 
jakże różnych od obecnie noszonych w WP i stanowią 
łącznik kawalerii II i III RP. W związku z koniecznością  
jednoznacznego odróżnienia się od współczesnego WP  
zostały wprowadzone oznaki przynależności do FKO, 
wyraźnie odróżniające je od współcześnie używanych przez 
Wojsko Polskie. Oznaką przynależności do FKO jest orzeł 
wz. 1919 ze skrzyżowanymi szablami na tarczy amazonek, 
wykonany z metalu w kolorze starego złota. Analogicznie 
wszystkie oznaczenia stopni kawalerii ochotniczej są w 



barwie starego złota.

Początkowo staraliśmy się korzystać z przedwojennych 
regulaminów, najpierw ucząc się ich rozumienia, a potem 
stosowania. Z czasem niektóre regulaminy  zostały przez nas 
zmodyfikowane, niektóre zmienione, inne uszczuplone lub 
rozszerzone.

Przykładem tego niech będzie modyfikacja troczenia 
pakunku przedniego w siodle wojskowym wz. 36, gdzie 
płaszcz sukienny, bardzo trudny do zdobycia, a jeszcze 
trudniejszy do utrzymania w nienagannym stanie (ci ,którzy 
stroczyli taki płaszcz a potem usiłowali go ubrać wiedzą o 
czym mówię), został zastąpiony szarym kocem.  Innym 
przykładem niech będzie regulamin musztry pieszej dla 
kawalerzystów, jakże rożny od musztry piechocińskiej. W 
regulaminie znajdowało się na ten temat tylko jedno zdanie 
– „musztra piesza tak jak konna”. Konia z rzędem temu, kto 
bez wnikliwego studiowania zagadnienia i długich prób 
wykona manewr pododdziału (np. „sekcjami stawaj w prawo 
- MARSZ” wychodząc z kolumny trójkami jako pozycji 
wyjściowej) równo. Aby stworzyć  ten regulamin, trzeba było 
wielu godzin spędzonych przez pluton kawalerzystów na 
wielokrotnym manewrowaniu szykami, aby dojść do tego jak 
i iloma krokami należy wykonać dany manewr. 

Żeby uporządkować wiele problemów, które narastały od lat, 
oprócz regulaminów  musztry pieszej i konnej, regulaminu 
mundurowego i instrukcji troczenia, regulaminu stopni FKO, 
zostały stworzone regulaminy regulujące proces nadania 
sztandaru, ubioru na zawodach sportowych i popisu.

Aby usprawnić szkolenie i wcielanie powyższych 
regulaminów w życie zostało powołane do życia Centrum 
Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej w Toporzysku, gdzie 
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na kursach I, II i III stopnia można osobiście zapoznać się z 
praktycznym  zastosowaniem regulaminów w codziennej 
służbie. Ukoronowaniem działań Zarządu FKO i CWKO 
jest powołanie do życia dwuletniej Szkoły Podchorążych 
Kawalerii Ochotniczej, w której będą wykuwać się przyszłe 
kadry.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do lektury 
regulaminów i wcielania ich w życie, a oddelegowanych 
przez dowódców kawalerzystów zapraszamy do odbycia 
szkolenia zorganizowanego pod egidą CWKO. 

Wersja elektroniczna regulaminów jest też dostępna na 
stronie www.cwko.pl

Komendant
Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej

Dariusz Waligórski
rtm. kaw. och.
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REGULAMIN 
CZŁONKOWSKI

FEDERACJA KAWALERII OCHOTNICZEJ
____________________________________________



„Federacja Kawalerii Ochotniczej” (dalej: Federacja) jest 
związkiem stowarzyszeń, powołanym na podstawie ustawy 
z 7 kwietnia 1989r.  „Prawo o stowarzyszeniach”, Statutu 
Federacji i uchwał władz.
W oparciu o postanowienia Statutu Federacji i obowiązujące 
przepisy prawa  ustanawia się niniejszy Regulamin treści 
następującej:

§ 1.

Zgodnie z treścią art.22 ust.1 ustawy oraz § 8 ust.2 Statutu 
Federacja może przyjąć w poczet członków:
—stowarzyszenia,
—Stowarzyszenia Kultury Fizycznej,
—inne organizacje kawaleryjskie.

§ 2.

Wymogiem ustawowym dla podmiotów zainteresowanych 
przystąpieniem do Federacji jest posiadanie osobowości 
prawnej.

§ 3.

Przyjęcia w poczet członków (zwyczajnych i wspierających) 
Federacji dokonuje jej Zarząd w formie uchwały na  
podstawie pisemnego wniosku złożonego przez 
zainteresowaną organizację (§ 8 ust.4 Statutu).

§ 4.

Do wniosku wymaga się załączenia dokumentów jak 
poniżej:
1.Poświadczony przez sąd właściwy ze względu na siedzibę 
organizacji odpis  Statutu.
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2.Aktualny odpis z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej.
3.Uchwałę o przystąpieniu organizacji do związku 
stowarzyszeń „Federacja Kawalerii Ochotniczej”- Zarządu 
lub Walnego Zebrania, w zależności od statutu.
4.Kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osób 
upoważnionych do reprezentacji.
5.Deklarację członkowską zgodnie z wzorem ustanowionym 
przez Zarząd Federacji, zawierającą oświadczenie 
zobowiązujące organizację przystępującą do Federacji do 
przestrzegania jej Statutu oraz innych przyjętych przez 
Zarząd ustaleń w zakresie prawidłowego jej funkcjonowania 
zgodnie z treścią Statutu i uchwał.
6.Pełnomocnictwa w przypadku ich ustanowienia.
7.Okresowe sprawozdanie z działalności tj. roczne lub  
z ostatnich sześciu miesięcy. W przypadku krótszego okresu 
działalności albo nowo zarejestrowanej organizacji wymaga 
się złożenia załączników wskazanych w ust.1-6 niniejszego 
paragrafu.

§ 5.

Wniosek o przyjęcie w poczet członków Zarząd rozpoznaje 
nie później niż w terminie 14 dni od jego złożenia.
Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wezwania do 
uzupełnienia  brakujących dokumentów wskazanych w  
§ 4 niniejszego Regulaminu lub innych uzupełnień, wniosek 
będzie  rozpatrzony w ciągu 7 dni od uzupełnienia braków 
przez wnioskodawcę.

§ 6.

Zarząd Federacji może w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach wezwać wnioskodawcę do przedłożenia 
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uzasadnienia w formie ustnej lub pisemnej popierającego 
kandydaturę organizacji  o przyjęcie w poczet członków.

§ 7.

1.Zarząd może odmówić przyjęcia organizacji w poczet 
członków Federacji. Odmowa przyjęcia  (dalej: decyzja) winna 
być sporządzona wraz z uzasadnieniem  w formie pisemnej 
i  przesłana pismem poleconym nie później niż w ciągu 7 dni 
od powzięcia decyzji o odmowie.
2.Od uchwały Zarządu w przedmiocie odmowy przyjęcia, 
zainteresowanej organizacji przysługuje odwołanie do 
Zjazdu Delegatów. Odwołanie może być rozpatrzone na 
Zwyczajnym Zjeździe Delegatów lub Nadzwyczajnym 
Zjeździe Delegatów. Odwołanie powinno być złożone w 
formie pisemnej za pośrednictwem Zarządu w terminie 7 dni 
od daty doręczenia decyzji.
3.Zarząd przesyła nie później niż w terminie  30 dni do 
członków zwyczajnych Federacji odpis odwołania  wraz ze 
wskazaniem terminu Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów 
oraz sprawy dla której został zwołany, chyba że w terminie 
wskazanym powyżej przypada termin Zwyczajnego Zjazdu 
Delegatów. 
4.Zjazd Delegatów rozpatruje odwołanie od decyzji  Zarządu  
nie później niż w ciągu 14 dni od daty odbytego zebrania 
Zjazdu Delegatów zwołanego zgodnie z § 15 Statutu 
„Federacji” i podejmuje ostateczną decyzję w przedmiocie 
przyjęcia organizacji w poczet członków.

§ 8.

Kandydat nabywa status członka Federacji z chwilą:
1.Podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków  przez 
Zarząd zgodnie z treścią § 8 ust. 4 Statutu i  § 3 Regulaminu.
2.Podjęcia uchwały przez Zjazd Delegatów zgodnie z § 8  
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ust. 5 Statutu oraz § 7 niniejszego Regulaminu.

§ 9.

1.Członek Federacji przystępuje w okresie najpóźniej 1 roku 
do odbycia Popisu (musztra konna sekcji – minimum 6 osób), 
uprawniającego do nadania przez FKO stopni dla dowódców 
oraz do nadania przez Centrum Wyszkolenia Kawalerii 
Ochotniczej stopni w oddziale. 
2.Odbycie Popisu obowiązuje co trzy lata i służy do 
weryfikacji wyszkolenia wszystkich członków oddziału. W 
przypadku nie odbycia Popisu w okresie pierwszego roku  
kandydackiego, Zarząd może pozbawić organizację 
członkostwa. 
3.Popis sekcji ma na celu ustalenie, które organizacje 
wchodzące w skład Federacji są wyszkolone na poziomie 
podstawowym. 
4.Popis sekcji weryfikuje także w bieżącej działalności ilość 
członków w oddziałach, co jest w danym okresie podstawą 
do wyboru odpowiedniej ilości delegatów na Walne 
Zgromadzenie.

§ 10.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego 
uchwalenia.
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§ 1.

Popis jest to praktyczny sprawdzian umiejętności jeździeckich 
oraz znajomości w praktyce regulaminu mundurowego,  
troczenia, musztry konnej i pieszej  Federacji Kawalerii 
Ochotniczej.
Podczas pierwszego popisu oddział obowiązuje Regulamin 
Musztry rozdział D, punkty od 50 do 57. Na następnych 
popisach obowiązuje cały rozdział.
Popis sekcji ma na celu ustalenie, które organizacje wchodzące 
w skład Federacji są wyszkolone na wymaganym poziomie. 
Popis sekcji weryfikuje także w bieżącej działalności ilość 
członków w oddziałach, co jest w danym okresie podstawą 
do wyboru odpowiedniej ilości delegatów na Walne 
Zgromadzenie.

§ 2.

Popis oceniony pozytywnie jest podstawą do przyznania 
organizatorowi stopnia oficerskiego (organizacyjnego) FKO:
—Stopień porucznika kaw. och. – 1 sekcja (6-11 osób),
—Stopień rotmistrza kaw. och. – 2 sekcje (12 osób).
Jeżeli organizacja ma więcej niż 2 sekcje, jej dowódca może 
wnioskować o przyznanie stopnia porucznika swojemu 
zastępcy.

§ 3.

Odbycie popisu jest jednym z warunków niezbędnych do 
przyjęcia oddziału w szeregi FKO.
Każdy oddział pod rygorem wykluczenia z FKO musi 
przechodzić popis raz na trzy lata.

§ 4.
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Data oraz miejsce popisu ustalane jest na zasadzie uzgodnienia 
przez dowódcę oddziału z członkiem kadry Centrum 
Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej.

§ 5.

1.Sekcja do popisu stawia się w mundurach 
organizacyjnych.
2.Dowódca podaje na piśmie sekcji skład – imiona  
i nazwiska.
3.Do popisu potrzeba 6 koni w rzędach wojskowych wz.36 
zgodnie z  regulaminem troczenia FKO.
4.Dowódca składa meldunek egzaminatorowi o gotowości 
do popisu.
5.Ocenie w czasie popisu podlegają:
—jednolite, schludne i regulaminowe umundurowanie 
kawalerzystów,
—stan „dobrostanu” koni dosiadanych przez kawalerzystów 
(kondycja, czystość, kucie, posłuszeństwo),
—stan rzędów wojskowych wz.36, jakość  troczenia i ich 
dopasowanie,
—znajomość musztry pieszej przez kawalerzystów 
przystępujących do popisu (zgodnie z regulaminem FKO), 
a zwłaszcza umiejętności zachowania się w szyku zwartym 
oddziału,
—znajomość musztry konnej na poziomie sekcji,  
a w szczególności rozwijanie i zwijanie szyku.
6.W przypadku popisu więcej niż dwóch sekcji, popis może 
być prowadzony dla każdej sekcji osobno na tych samych 
koniach.
7.W trakcie popisu, na polecenie egzaminatora, organizator 
sekcji powinien umieć wydawać prawidłowo komendy.
8.Sekcja powinna umieć stać w bezruchu przez 1 minutę.
9.Popis musztry konnej wykonywany jest w wszystkich 
trzech chodach tj. stepie, kłusie i galopie oraz w pozycji 
„stój”. Warunkiem niezbędnym do zaliczenia popisu jest 
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umiejętność manewrowania w stepie i kłusie.

§ 6.

Odbyty popis dokumentowany jest zaświadczeniem 
wystawionym przez odbierającego popis oficera FKO, w 
którym znajdują się informacje o dacie i miejscu popisu, 
nazwy oddziału uczestniczącego w popisie, znajduje się tam 
też imienna lista wszystkich kawalerzystów uczestniczących 
w popisie, ocena za popis i podpis oficera odbierającego 
popis. Dokument sporządzany jest w dwóch egzemplarzach, 
po jednym dla dowódcy oddziału i Zarządu FKO.
Do oceny dołącza się uwagi, które należy uwzględnić przy 
kolejnym popisie.

§ 7.

Ocena za odbyty popis wystawiona przez odbierającego 
popis jest nieodwołalna.

§ 8.

1.Oddział w okresie 1 roku liczonego od dnia przyjęcia przez 
Zarząd FKO na staż kandydacki musi przystąpić do odbycia 
popisu uprawniającego do nadania przez FKO stopni dla 
dowódców oraz do nadania przez Centrum Wyszkolenia 
Kawalerii Ochotniczej stopni poniższych w oddziale. 
2.Odbycie popisu obowiązuje co trzy lata i służy do weryfikacji 
wyszkolenia wszystkich członków oddziału. W przypadku  
nie odbycia popisu w okresie pierwszego roku  
kandydackiego, Zarząd może pozbawić organizację 
członkostwa.
3.Po pozytywnym zaliczeniu popisu oddział występuje  
o nadanie przez FKO odznak organizacyjnych dla swoich 
członków, którzy zaliczyli popis.
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4.W przypadku nie zaliczenia popisu, następny może się 
odbyć najwcześniej za pół roku.

§ 9.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego 
uchwalenia.
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REGULAMIN 
STOPNI

____________________________________________
WARSZAWA 2012

FEDERACJA KAWALERII OCHOTNICZEJ
____________________________________________



1. Idea systemu stopni.

Szkolenia dla ochotniczych grup konnych kultywujących 
tradycje kawaleryjskie oparte zostały o nowo przyjęty system 
stopni. Stopnie i sposób ich oznaczania w 10-stopniowej skali 
są odzwierciedleniem poziomu wyszkolenia i pełnionych 
funkcji, różniących się zarówno od stopni wojskowych 
współczesnych, jak i historycznych, gdyż dotyczącą innych 
kwalifikacji. Federacja Kawalerii Ochotniczej wyszła tym 
samym naprzeciw przepisom prawa oraz oczekiwaniom 
środowisk wojskowych, w tym weteranów, a także przepisom 
jeździeckim Polskiego Związku Jeździeckiego.
Organizacje członkowskie na podstawie wewnętrznych 
ustaleń mogą stosować także udokumentowane stopnie 
wojskowe przyznawane przez Siły Zbrojne.
Stopnie Kawalerii Ochotniczej przyznawane są przy wsparciu 
Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej, zarówno za 
zdobyte kwalifikacje kawaleryjskie i jeździeckie, jak i za pracę 
organizacyjną.
Stopnie oznacza się w kolorze starego złota na naramiennikach 
i nakryciach głowy wg zatwierdzonego wzoru. Do opisu 
stopni obowiązkowo używa się nazwy stopnia wraz z opisem 
„kawalerii ochotniczej” lub skrótem „kaw. och”, np. kapral 
kaw.och.
Stopnie związane z wyszkoleniem zdobywa się kolejno. 
Stopnie starszego ułana (szwoleżera, strzelca konnego, 
krakusa, bombardiera), kaprala i plutonowego nadawane 
są po ukończeniu kursu I stopnia. stopień wachmistrza   
(ogniomistrza) i starszego wachmistrza (starszego 
ogniomistrza) nadawany jest po ukończeniu kursu  
II stopnia. 
Od stopnia kaprala kaw. och. wymagane jest także zdobycie 
Odznak Szkoleniowych Polskiego Związku Jeździeckiego.
Dowódca oddziału może nadać stopień plutonowego 
absolwentom kursu I stopnia, posiadającym stopień kaprala, 
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a także stopień kaprala absolwentom kursu I stopnia 
posiadającym stopień starszego ułana, szwoleżera, strzelca 
konnego, krakusa, bombardiera. Dowódca oddziału może 
nadać również stopień starszego wachmistrza (starszego 
ogniomistrza)absolwentom kursu II stopnia, posiadającemu 
stopień wachmistrza (ogniomistrza). Kawalerzystom, 
którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym kurs Szkoły 
Podchorążych Kawalerii Ochotniczej przysługuje do 
posiadanych stopni podoficerskich tytuł podchorążego (np. 
kapral podchorąży kawalerii ochotniczej).
Stopnie od chorążego kawalerii ochotniczej przyznawane są 
decyzją Zarządu FKO.

2. Stopnie związane z poziomem wyszkolenia 
kawaleryjskiego i jeździeckiego.

2.1. Szwoleżer, ułan, strzelec konny, kanonier, krakus 
kawalerii ochotniczej.

—Kurs podstawowy jazdy konnej dla początkujących.
—Poruszanie się w szyku kawaleryjskim i zmiany szyku   
konno w stępie i kłusie oraz pieszo.
—Władanie bronią białą pieszo - Musztra piesza.
—Wiedza teoretyczna – zbiór konkretnych pytań.
Wymagania egzaminacyjne:
•Umiejętność przygotowania konia do jazdy – wyczyszczenie 
i osiodłanie, wyprowadzenie konia ze stajni.
•Sprawne poruszanie się konno w stępie i kłusie, znajomość 
podstawowych figur na ujeżdzalni.
•Poruszanie się konno (stęp i kłus) i pieszo w szyku sekcji na 
wszystkich miejscach z wyjątkiem miejsca dowódcy sekcji. 
•Sprawna zmiana szyków sekcji (konno i pieszo) – kolumna 
trójkami, dwójkami, po jednemu.
•Znajomość zasad równania i krycia podczas ww. 
czynności.
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•Poruszanie się pieszo z lancą i szablą, podstawowe chwyty.
•Podstawy musztry pieszej – postawa zasadnicza, swobodna, 
oddawanie honorów.
•Wiedza teoretyczna – zarys historii jazdy polskiej na 
podstawie książki „O kawalerii polskiej XX wieku” 
C. Leżeński,  L. Kukawski, rozdziały „Jazda polska”  
i „Szwoleżerowie, ułani, strzelcy konni i krakusi”.
•Podstawowe informacje o swoim Patronie.
•Budowa konia i budowa rzędu sportowego.
Literatura:
„O kawalerii polskiej XX wieku” - C. Leżeński, L. Kukawski, 
Wrocław 1981 r.
„Regulaminy FKO” - Toporzysko 2012 r. 

2.2. Starszy szwoleżer, ułan, strzelec konny, kanonier 
kawalerii ochotniczej.

—Jazda konna we wszystkich chodach.
—Poruszanie się w szykach kawaleryjskich i ich zmiana 
konno we wszystkich chodach.
—Władanie bronią białą pieszo.
—Musztra piesza.
—Wiedza teoretyczna – zbiór konkretnych pytań.
Wymagania egzaminacyjne:
•Przejechanie poprawne czworoboku klasy L-WKKW.
•Poruszanie się konno (stęp, kłus, galop) w szyku sekcji na 
wszystkich miejscach z wyjątkiem miejsca dowódcy sekcji w 
szykach zwartych i luźnych. 
•Sprawna zmiana szyków sekcji we wszystkich chodach – 
kolumna trójkami, dwójkami, po jednemu, linia harcowników 
(defiladowa).
•Sprawne wykonywanie zwrotów sekcjami, trójkami, 
dwójkami, pojedynczo wraz ze znajomością zasad równania 
i krycia w trakcie ww. obrotów.
•Znajomość poruszania się w szykach luźnych sekcji.
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•Umiejętność bojowego władania lancą i szablą pieszo 
(Regulamin Kawalerii 1922 r.).
•Znajomość zasad zachowania się w mundurze w szyku 
zwartym i samodzielnie między ludźmi.
•Kawaleria II RP w przededniu wybuchu II Wojny Światowej. 
Ilość pułków, ich nazwy (co najmniej 20), znajomość ich 
barw.
•Wiedza o koniu – podstawowe maści końskie, podstawowe 
choroby i urazy, rozpoznawanie ich i zachowanie  
w przypadku zauważenia.
•Pomoc przy załadunku i wyładunku koni w transporcie.
•Pomoc przy rozwijaniu koniowiązu polowego, zasady 
stawiania koni na uwiązach.
•Budowa rzędu kawaleryjskiego, troczenie i pakowanie.
•Ubieranie konia w rząd kawaleryjski.
Literatura: 
„O kawalerii polskiej XX wieku” - C. Leżeński, L. Kukawski, 
Wrocław 1981 r.
„Regulaminy FKO” - Toporzysko 2012 r.
„Podręcznik Podoficera Zaprzęgowego Artylerii, cz. I, 
Pielęgnacja Koni Wojskowych” - Warszawa 1939 r.

2.3. Kapral kawalerii ochotniczej.

—Poruszanie się w szykach kawaleryjskich  i ich zmiana 
konno we wszystkich chodach, na dwóch parach wodzy  
z lancą.
—Władanie lancą konno.
—Umiejętność kontrolowania noszenia munduru.
—Musztra piesza.
—Wiedza teoretyczna – zbiór konkretnych pytań.
Wymagania egzaminacyjne:
•Posiadanie Brązowej Odznaki PZJ
•Poruszanie się konno (stęp, kłus, galop) w szyku sekcji 
na wszystkich miejscach, w szykach zwartych i luźnych na 
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ogłowiu wojskowym z dwiema parami wodzy z lancą.
•Sprawna zmiana szyków sekcji we wszystkich chodach 
– kolumna trójkami, dwójkami, po jednemu, linia 
harcowników (defiladowa), na ogłowiu wojskowym  
z dwiema parami wodzy z lancą.
•Sprawne wykonywanie zwrotów sekcjami, trójkami, 
dwójkami, pojedynczo wraz ze znajomością zasad równania 
i krycia w trakcie ww. obrotów, na ogłowiu wojskowym  
z dwiema parami wodzy z lancą.
•Umiejętność bojowego władania lancą konno (Regulamin 
Kawalerii 1922 r.).
•Dowodzenie sekcją konno we wszystkich obrotach  
w szykach zwartych i luźnych.
•Dokonanie przeglądu mundurowego trzech kawalerzystów 
w mundurach garnizonowych i polowych.
•Dowodzenie sekcją pieszo – zbiórka, marsz w kolumnie 
trójkami.
•Znajomość „Instrukcji noszenia, troczenia i pakowania 
wyposażenia w kawalerii” - Warszawa 1938 r., w częściach 
dotyczących szeregowców sekcji liniowej.
•Znajomość struktury, wyposażenia, uzbrojenia i obrotów 
plutonu kawalerii w szykach zwartych i luźnych (Regulamin 
Kawalerii 1938 r.).
•Wiedza historyczna – przygotowanie krótkiego wykładu  
o wybranym okresie historycznym jazdy polskiej.
Literatura:
„O kawalerii polskiej XX wieku” - C. Leżeński, L. Kukawski, 
Wrocław 1981 r.
„Regulaminy FKO” - Toporzysko 2012 r.
„Podręcznik Podoficera Zaprzęgowego Artylerii, cz. I, 
Pielęgnacja Koni Wojskowych” - Warszawa 1939 r.
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2.4. Plutonowy kawalerii ochotniczej.

Posiada stopień kaprala, nadawany przez dowódcę oddziału 
za czynną działalność na rzecz kawalerii ochotniczej. 

2.5. Wachmistrz kawalerii ochotniczej – pomocnik 
instruktora wyszkolenia kawaleryjskiego.

—Ukończone 18 lat.
—Umiejętność dowodzenia sekcją.
—Sprawne władanie lancą i szablą.
—Prowadzenie nauki władania bronią białą pieszo.
—Ustawienie i obsługa toru władania bronią białą.
—Nauka troczenia siodła wojskowego.
—Nauka noszenia munduru kawaleryjskiego.
—Prowadzenie musztry pieszej.
—Kontrola przygotowania konia do jazdy.
—Wiedza teoretyczna – zbiór konkretnych pytań.
Wymagania egzaminacyjne.
•Stopień kaprala kawalerii ochotniczej.
•Posiadanie Srebrnej Odznaki PZJ.
•Przeprowadzenie pokazowej musztry sekcji na 
wyznaczonym placu.
•Pokonanie poprawnie (60% wykonania) toru 10 pozorników 
do władania lancą.
•Pokonanie poprawne (60% wykonania) toru 10 pozorników 
do władania szablą.
•Podanie warunków bezpieczeństwa władania bronią białą 
pieszo i konno.
•Przeprowadzenie instruktażu i treningu władania lancą  
i szablą pieszo.
•Ustawienie toru treningowego złożonego z pięciu 
pozorników do władania lancą i szablą konno.
•Poprowadzenie instruktażu troczenia siodła wojskowego.
•Poprowadzenie instruktażu noszenia munduru  
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garnizonowego i polowego z oporządzeniem i uzbrojeniem.
•Poprowadzenie musztry pieszej sekcji kawalerii.
•Sprawdzenie gotowości sekcji do wyjścia z osiodłanymi 
końmi ze stajni. Rzędy sportowe i kawaleryjskie.
•Znajomość ogólna historii kawalerii polskiej na podstawie 
książki „O kawalerii polskiej XX wieku” - C. Leżeński,  
L. Kukawski, Wrocław 1981 r.
•Znajomość szczegółowa wybranego okresu historii jazdy 
polskiej pomiędzy XVII a XX wiekiem.
Literatura:
„O kawalerii polskiej XX wieku” - C. Leżeński, L. Kukawski, 
Wrocław 1981 r.
„Regulaminy FKO” - Toporzysko 2012 r.
„Podręcznik Podoficera Zaprzęgowego Artylerii, cz. I, 
Pielęgnacja Koni Wojskowych” - Warszawa 1939 r.

2.6. Starszy wachmistrz kawalerii ochotniczej. 

Posiada stopień wachmistrza, jest to stopień dla pełnoletnich, 
nadawany przez dowódcę oddziału  za czynną działalność 
na rzecz kawalerii ochotniczej.

2.7. Podporucznik kawalerii ochotniczej – Instruktor 
Wyszkolenia Kawaleryjskiego.

—Instruktor Wyszkolenia Podstawowego PZJ lub Instruktor 
Rekreacji  Ruchowej ze specjalnością  jeździectwo posiadający 
Złotą Odznakę PZJ.
—Stopień wachmistrza.
—Dowodzenie plutonem konno.
—Prowadzenie nauki władania bronią białą konno.
—Organizowanie zawodów kawaleryjskich.
—Organizowanie i prowadzenie rajdów kawaleryjskich.
—Wiedza teoretyczna – zbiór konkretnych pytań.
Po trzech latach pracy szkoleniowej awansuje na
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porucznika.
Po następnych pięciu latach pracy szkoleniowej awansuje na 
rotmistrza.
Wymagania egzaminacyjne.
•Przeprowadzenie musztry pokazowej w szykach zwartych 
plutonu kawalerii (minimum dwie sekcje).
•Poprowadzenie plutonu w szykach luźnych.
•Przeprowadzenie treningu konnego we władaniu bronią 
białą.
•Zorganizowanie w teorii zawody kawaleryjskie składające 
się z czterech konkurencji.
•Zaplanowanie i zorganizowanie w teorii dwudniowego 
rajdu kawaleryjskiego.
•Znajomość wymienionych w literaturze obowiązkowej 
przedwojennych regulaminów i instrukcji kawaleryjskich. 
Zastosowanie praktyczne musztry oddziałów do szczebla 
plutonu. Znajomość teoretyczna musztry szwadronu.
•Znajomość podstawowych epok historii jazdy polskiej:                         
—Jazda Narodowego Autoramentu, 
—Okres napoleoński i rok 1830 – ułani, 
—Wojna o Niepodległość,   
—Kawaleria II RP,
—II Wojna Światowa,—Kawaleria polska po II Wojnie 
Światowej
•Przygotowanie wykładu na jeden z ww. tematów  
i wygłoszenie go.
Literatura:
„O kawalerii polskiej XX wieku” - C. Leżeński, L. Kukawski, 
Wrocław 1981 r.
„Regulaminy FKO” - Toporzysko 2012 r.
„Podręcznik Podoficera Zaprzęgowego Artylerii, cz. I, 
Pielęgnacja Koni Wojskowych” - Warszawa 1939 r.
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3. Stopnie uznaniowe za wybitną pracę organizacyjną  
w Kawalerii Ochotniczej.

3.1. Stopnie uznaniowe dla osób zajmujących się pracą 
„liniową” w oddziałach Kawalerii Ochotniczej.

Stopnie przewidziane dla osób zajmujących się organizacją 
życia Kawalerii Ochotniczej, nie posiadających umiejętności 
jeździeckich niezbędnych do zdobycia Odznak PZJ i nie 
doskonalących się we władaniu białą bronią konno, ale 
pełniących funkcje w strukturach Kawalerii Ochotniczej lub/i 
czynnie prowadzących pododdziały Kawalerii Ochotniczej. 
Stopnie chorążego i porucznika kawalerii ochotniczej 
przyznaje Zarząd Federacji.

3.1.1. Chorąży kawalerii ochotniczej.

Wymagana jest umiejętność jazdy konnej w stępie i kłusie 
oraz znajomość zasad noszenia munduru wojskowego.
Aktywna, wieloletnia (5 lat) praca organizacyjna w pododdziale 
Kawalerii Ochotniczej lub na szczeblu Federacji.

3.1.2. Porucznik kawalerii ochotniczej.

—Organizator Kawalerii Ochotniczej,
—Zorganizował i prowadzi pododdział kawalerii 
ochotniczej liczący 6 – 11 umundurowanych kawalerzystów 
potrafiących poruszać się w szykach kawaleryjskich  
i zmieniać je. 
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3.1.3. Rotmistrz kawalerii ochotniczej.

—Organizator Kawalerii Ochotniczej,
—Zorganizował i prowadzi pododdział kawalerii ochotniczej 
liczący co najmniej dwie sekcje (12) umundurowanych 
kawalerzystów potrafiących poruszać się w szykach 
kawaleryjskich i zmieniać je.

3.2. Stopnie uznaniowe dla słub.

Stopnie nadawane są osobom, biorącym czynny udział 
w działalności Kawalerii Ochotniczej, bez wymaganej 
umiejętności jazdy konnej, bez prawa dowodzenia oddziałami 
konnymi. Wymagana jest znajomość zasad noszenia munduru 
wojskowego.
Stopnie te przeznaczone są dla korpusów:
– duszpasterstwa;
– służby medycznej;
– służby weterynaryjnej;
–intendentury.
Stopnie dla służb - chorążego i porucznika kawalerii 
ochotniczej przyznaje Zarząd Federacji, wg. oddzielnego 
regulaminu.
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____________________________________________
WARSZAWA 2012

REGULAMIN 
NADANIA 

SZTANDARU

FEDERACJA KAWALERII OCHOTNICZEJ
____________________________________________



Sztandar, dla oddziału Federacji Kawalerii Ochotniczej, 
który go używa, powinien być widocznym i czytelnym  
wyróżnikiem, że jest on godnym spadkobiercom tradycji 
kawaleryjskiej zawartej w maksymie „Bóg, Honor, Ojczyzna”. 
Oddział taki powinien nade wszystko być w swoich 
działaniach przykładem do naśladowania dla innych 
środowisk, czynnie uczestniczyć we wszystkich 
uroczystościach Państwowych, a szczególnie angażować 
się w życie patriotyczne lokalnego środowiska, w którym 
przyszło mu obecnie pełnić służbę.

§ 1.
WYMOGI FORMALNE

—przed otrzymaniem sztandaru oddział musi być 
pełnoprawnym członkiem Federacji Kawalerii Ochotniczej 
ponad dwa lata – zaliczyć przynajmniej dwa popisy,
—oddział powinien występować w sile plutonu, liczącego 
przynajmniej dwie sekcje konne,
—mieć nieposzlakowaną opinię zarówno w środowisku 
kawaleryjskim, jak i lokalnym, w którym oddział 
funkcjonuje, 
—zgodę na posiadanie Sztandaru wydaje Zarząd Federacji 
Kawalerii Ochotniczej,
—przy projektowaniu sztandaru mają zastosowania przepisy 
„Ustawy o godłach i barwach Rzeczpospolitej” z 28 sierpnia 
1919 roku z późniejszymi zmianami z 13 grudnia 1927 roku,  
24 listopada 1937 roku oraz z 15 października 1943 roku,
—ostateczny wzór sztandaru musi otrzymać pozytywną 
opinię Komisji Historycznej FKO i być zatwierdzony przez 
Zarząd FKO,
—sztandary, które są już w posiadaniu oddziałów należących 
do Federacji Kawalerii Ochotniczej, pozostają bez zmian i do 
nich należy decyzja o ewentualnej zmianie sztandaru według 
nowego regulaminu.
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§ 2.
WYMOGI TECHNICZNE

—sztandar może nawiązywać wyglądem i kolorystyką do 
sztandaru pułku, którego tradycje dany oddział kultywuje, 
ale nie może być jego wierną kopią,
—sztandar składa się z płatu, orła, drzewca i kokardy,
—płat sztandaru, to kwadrat o boku 65 x 65 cm, trzy z nich 
z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca obszyte są 
frędzlą barwy starego złota długości 5 cm,
—płatem sztandaru jest tkanina biała, na której po prawej 
stronie (na lewo od drzewca) znajduje się krzyż kawaleryjski 
barwy czerwonej, pośrodku którego znajdują się dwie gałązki 
wawrzynu w kształcie wieńca. Pośrodku wieńca widnieje 
napis „Bóg, Honor, Ojczyzna”, pomiędzy ramionami krzyża 
kawalerskiego w rogach płatu są umieszczone mniejsze 
wieńce wawrzynu, a w ich polach numer formacji, albo inicjały 
(emblematy) formacji i/lub Federacji. Na ramionach krzyża 
kawalerskiego mogą być umieszczane nazwy miejscowości  
i daty związane z historią danej formacji,
—lewa strona płatu jest przeznaczona do wykorzystania 
przez oddział, którego sztandar dotyczy, jednak jej wygląd 
zatwierdza Zarząd FKO,
—orzeł jako kopia orłów z czasów Księstwa Warszawskiego 
przedstawiony jest w pozycji siedzącej, głowę trzyma 
zwróconą w prawo. Na głowie umieszczona jest korona, 
skrzydła są rozchylone i wzniesione ku górze, szponami 
opiera się o graniastą podstawę. Na przedniej ścianie 
podstawy umieszczony jest nr formacji albo zamiast numeru 
inicjały (emblematy) formacji. Orzeł i podstawa są wykonane 
z białego metalu (srebra), korona, dziób i szpony są złocone. 
Wysokość orła z podstawą wynosi 25 cm, sama podstawa 
skrzynkowa to: 6 cm wysokości, długość podstawy 9 cm,  
a szerokość 4,5 cm. Długość tulei z orłem i podstawą 
nakładanej na drzewce to 10 cm,
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—drzewce składa się z dwóch części połączonych w 
środku tuleją z białego metalu, jego długości to 2,5 m, jest 
sporządzone z jasnego drzewa toczonego i politurowanego, 
na jego górnym końcu umieszczony jest orzeł z podstawą 
skrzynkową, na dolnym metalowe stożkowe okucie,
—kokarda jest uwiązana ze wstęgi o barwach państwowych, 
końce jej zwisają swobodnie, nie niżej niż koniec płatu 
sztandaru i są obszyte jak boki płatu sztandaru frędzlą. Na 
wstędze może być wyhaftowana dewiza oddziału, której 
brzmienie i wzór zatwierdza Zarząd FKO. Kokardę umieszcza 
się na drzewcu, poniżej podstawy z orłem, po prawej stronie 
płatu,
—ilość gwoździ pamiątkowych na górnej części drzewca 
ogranicza się maksymalnie do 16 sztuk,
—sztandar powinien mieć na wyposażeniu skórzany 
pokrowiec do jego transportu lub ochrony podczas oficjalnych 
wystąpień w czasie złych warunków atmosferycznych.
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WSTĘP.

l. Rozkazy i komendy.

Dowódca wyraża swą wolę za pomocą rozkazów 
podawanych:
•Ustnie,
•Znakami,
•Sygnałami,
•Pisemnie,
•Technicznymi środkami łączności.
Rozkaz ustny o ściśle określonym przez regulamin brzmieniu 
nazywa się komendą.
Komenda składa się z zawołania, zapowiedzi i hasła.
Zawołanie - określa oddział, który ma komendę wykonać, 
zwracając jego uwagę na dowódcę.
Zapowiedź - wskazuje istotę wykonania.
Hasło - nakazuje natychmiastowe wykonanie zapowiedzi.
Komendę należy wymawiać głośno, wyraźnie, tonem 
stanowczym i silnym, dostosowanym do odległości i wielkości 
oddziału, który ma ją wykonać.
Zawołanie wymawia się krótko, zapowiedź  -  przeciągając 
ostatnią zgłoskę.
Hasło w szyku konnym wymawia się przeciągle, w szyku 
pieszym krótko i energicznie, z wyjątkiem chwytów bronią 
wykonywanych w postawie swobodnej.
Komendy wykonuje się w postawie zasadniczej, z wyjątkiem 
tych, których wykonanie regulamin nakazuje inaczej.
Forma rozkazu, który nie jest komendą, zależy od treści  
i okoliczności.
Rozkaz taki powinien być jednak jasny, prosty i treściwy.
Wykonanie rozkazów ustnych nie objętych niniejszym 
regulaminem następuje na hasło „WYKONAĆ”.
Wykonawca, otrzymujący ustny rozkaz, którego 
brzmienie nie jest ustalone w niniejszym regulaminie,
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powinien natychmiast go powtórzyć.

ROZDZIAŁ A. MUSZTRA PIESZA BEZ BRONI.

2. Postawa swobodna.

Postawa swobodna jest formą chwilowego wypoczynku 
kawalerzysty w toku wykonywania przezeń czynności 
służbowych.
W postawie tej ciężar ciała spoczywa na nodze prawej, która 
przez cały czas pozostaje w miejscu; lewa noga wysunięta 
swobodnie w przód, mniej więcej o połowę długości 
stopy, w kierunku, który wskazują palce tej nogi. Poza tym 
kawalerzysta ma zupełną swobodę ruchów, ale nie wolno mu 
rozmawiać. Gdy zachodzi potrzeba, poprawia sobie ubranie  
i oporządzenie, a znajdując się w szyku zwartym także 
równanie i krycie.
Jeżeli kawalerzysta pozostaje przez dłuższy czas w postawie 
swobodnej, może zmienić położenie nóg w ten sposób, że 
dostawia lewą nogę do prawej, a następnie wysuwa prawą 
i odwrotnie.
Postawę swobodną przybiera szeregowiec na komendę 
„SPOCZNIJ”.

3. Postawa zasadnicza.

Postawa zasadnicza wyraża gotowość do przyjęcia  
i wykonania komendy (rozkazu). 
W postawie zasadniczej kawalerzysta stoi nieruchomo. 
Ciężar ciała spoczywa równomiernie na obu całych stopach. 
Położenie całego ciała w stosunku do stóp musi być pionowe  
i równoległe do linii frontu. Pięty złączone, stopy rozwarte tak, 
by odległość między dużymi palcami nóg wynosiła długość 
własnej stopy. Kolana zbliżone do siebie o ile pozwala na to 
budowa ciała, nogi w kolanach wyprostowane. 
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Mięśnie krzyża i górnej części ud napięte, by usztywniały 
tułów w pasie. Brzuch lekko wciągnięty, pierś wysunięta 
ku przodowi przez swobodne cofnięcie ramion w tył. Ręce 
opuszczone swobodnie wzdłuż tułowia dotykają ud nasadą 
dłoni oraz złączonymi i wyprostowanymi palcami w ten 
sposób, by średnie palce rąk wyczuwały szew spodni. Łokcie 
odchylone nieco w przód. Ramiona na równej wysokości, 
szyja wyciągnięta swobodnie, głowa podniesiona, broda 
przyciągnięta nieco w dół. Wzrok skierowany na wprost, 
usta zamknięte normalnie (nie zaciśnięte).
W rozmowie z przełożonymi lub starszymi przyjmuje się 
zawsze postawę zasadniczą.
Postawę zasadniczą przybiera kawalerzysta na komendę 
„BACZNOŚĆ” oraz na zapowiedź każdej komendy nie 
poprzedzonej komendą „BACZNOŚĆ”.
W tym ostatnim wypadku kawalerzysta po wykonaniu 
komendy pozostaje również w postawie zasadniczej, jeżeli 
regulamin nie postanawia inaczej.

4. Marsz krokiem równym.

Kawalerzysta maszeruje krokiem równym:
1. ruszając z miejsca na komendę „Szwoleżer (ułan, strzelec, 
kanonier, krakus) – MARSZ”,
2. w marszu na komendę „BACZNOŚĆ”, poprzedzoną 
w razie potrzeby wyrównania kroku komendą „Równy – 
KROK”.
Długość równego kroku wynosi 75 cm. Ruszając z miejsca 
albo w marszu po padnięciu komendy „BACZNOŚĆ” 
kawalerzysta podając ciężar ciała naprzód wykracza lewą 
nogą w przód, podnosząc ją z ziemi poczynając od pięty z 
jednoczesnym ugięciem nogi w kolanie o tyle, żeby stopę - 
skierowaną palcami ku ziemi i nieco na zewnątrz - można 
było przesunąć w przód tuż nad ziemią; wysuwając w ten 
sposób nogę w przód na regulaminową długość kroku, 
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prostuje ją w kolanie i stawia sprężyście na ziemi całą stopą 
poczynając od palców; jednocześnie podnosi prawą nogę 
poczynając od pięty i przenosi ciężar ciała na lewa nogę, 
zachowując przez cały czas wychylenie tułowia w przód. 
Następnie wykracza nogą prawą w taki sam sposób, jak 
wskazano dla lewej, maszerując cały czas sprężystym 
krokiem.
Głowa i tułów pozostają w postawie zasadniczej. Tempo 
marszu wynosi 120 kroków na minutę. Ruch rąk w czasie 
marszu miarowy; w przód na wysokość pasa, w tył 
swobodnie.
Jeżeli kawalerzysta ma maszerować równym krokiem przez 
dłuższy okres czasu, a okoliczności nie wymagają marszu 
na „BACZNOŚĆ”, podaje się komendę „SPOCZNIJ”. Na tę 
komendę kawalerzysta, zachowując tempo i długość kroku 
nie zmienione, przybiera swobodną postawę ciała.

5. Marsz krokiem dowolnym.

Na komendę „Dowolny – KROK” długość kroku i tempo 
marszu zależą od terenu i budowy ciała kawalerzysty. Dobra 
postawa powinna być zachowana. Górna część ciała i ruch 
rąk - utrzymane swobodnie.

6. Zmiany kroku.

Przejście z kroku równego w dowolny następuje na komendę 
„Dowolny – KROK”; z dowolnego w równy na komendę 
„Równy – KROK”, przy czym po przybraniu równego 
kroku kawalerzysta maszeruje jak równym krokiem na 
„SPOCZNIJ”.
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7. „STÓJ”.

Na komendę „Szwoleżer (ułan, strzelec, kanonier, krakus) 
– STÓJ”  kawalerzysta robi jeszcze jeden krok i przystawia 
szybko nogę pozostającą w tyle do tej, która wykonała ostatni 
wykrok.

8. Bieg i krok szybki.

Bieg z miejsca wykonuje się na komendę „Szwoleżer (ułan, 
strzelec, kanonier, krakus) biegiem – MARSZ”, w marszu 
na komendę „Biegiem – MARSZ”.
Kierunek biegu (jeżeli nie jest wskazany) - na wprost przed 
siebie.
Zaprzestanie biegu następuje albo przez przejście w krok 
dowolny, albo przez zatrzymanie. Na komendę „Dowolny 
– KROK” kawalerzysta zwalnia bieg w ciągu 3 kroków po 
wydaniu komendy, po czym przechodzi w dowolny krok.
Na komendę: „Szwoleżer (ułan, strzelec, kanonier, krakus) 
– STÓJ” kawalerzysta robi w biegu stopniowo zwalnianym 
jeszcze 3 kroki, zatrzymuje się i przybiera postawę 
swobodną.
Jeżeli cel, który ma być osiągnięty biegiem, albo przestrzeń, 
która ma być przebyta biegiem, były z góry oznaczone 
w komendzie, np. „Szwoleżer (ułan, strzelec, kanonier, 
krakus) do lasku biegiem – MARSZ” lub „Szwoleżer (ułan, 
strzelec, kanonier, krakus) przez łąkę biegiem – MARSZ”, 
wówczas kawalerzysta po wykonaniu komendy przestaje biec 
i zachowuje się następnie tak jak przed rozpoczęciem biegu, 
to jest, jeśli stał - staje, jeśli leżał - pada, jeśli zaś maszerował 
- maszeruje dalej.
Szybki krok jest to przyspieszony krok dowolny.
Szybki krok stosuje się przy wykonywaniu niektórych 
komend niniejszego regulaminu, gdy chodzi o szybkie 
sprawienie pewnego szyku.
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9. Zwroty w miejscu. 

Komenda „W prawo – ZWROT”.
Kawalerzysta wykonuje na prawej pięcie dziarski obrót o 90° 
w prawo. W tym celu podnosi nieco palce prawej i piętę lewej 
nogi, odbija się palcami lewej nogi w prawo, a wykonawszy 
nakazany zwrot dostawia szybko lewą nogę do prawej.
Komenda „W lewo – ZWROT”.
Kawalerzysta wykonuje na lewej pięcie dziarski obrót o 90° 
w lewo. W tym celu podnosi nieco palce lewej i piętę prawej 
nogi, odbija się palcami prawej nogi w lewo, a wykonawszy 
nakazany zwrot szybko dostawia prawą nogę do lewej.
Komenda „W tył – ZWROT”.
Kawalerzysta wykonuje na lewej pięcie dziarski obrót  
o 180°. W tym celu podnosi nieco palce lewej i piętę prawej 
nogi, odbija się palcami prawej nogi w lewo, a wykonawszy 
nakazany zwrot szybko dostawia prawą nogę do lewej. W 
czasie wykonywania zwrotów górna część ciała pozostaje w 
postawie zasadniczej.

10. Zwroty w marszu.

Komenda „W prawo (w lewo) – ZWROT”. Hasło należy 
wydać w marszu krokiem równym, przy stawianiu przez 
szeregowca tej nogi, w której stronę ma nastąpić obrót.
Kawalerzysta po usłyszeniu hasła robi jeszcze pół kroku, po 
czym w tempie jednego kroku obraca się o 90° w nakazanym 
kierunku na palcach nogi wysuniętej w przód przy pomocy 
odbicia się palcami nogi pozostawionej w tyle, którą w tym 
samym tempie przenosi na wykrok w nakazanym kierunku 
maszerując dalej bez zatrzymania się.
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11. Zwroty głowy.

Na komendę „Na prawo (na lewo) – PATRZ” kawalerzysta 
szybkim ruchem zwraca głowę w prawo (w lewo) tak, aby 
oko lewe (prawe) znalazło się w środkowej linii ciała.
Głowa lekko podniesiona, oczy zwrócone w kierunku zwrotu 
głowy.
Powrót głowy na wprost wykonuje się na komendę 
„BACZNOŚĆ”.

12. Salutowanie.

Salutowanie wykonuje kawalerzysta w postawie zasadniczej  
(w marszu na „BACZNOŚĆ”), Szybko zwraca głowę w 
kierunku przełożonego (starszego) patrząc mu w oczy, 
jednocześnie podnosi krótkim ruchem do daszka czapki 
prawą ręką ułożoną tak, aby palec wskazujący i średni były 
wyprostowane i złączone, pozostałe zaś palce złożone na 
dłoni i przyciśnięte kciukiem. Zewnętrzna strona pierwszego 
członka palca wskazującego przyłożona do brzegu daszka 
czapki nad prawym kątem prawego oka, dłoń zwrócona ku 
przodowi, łokieć skierowany w dół i na prawo w skos.
Po salutowaniu kawalerzysta opuszcza energicznym ruchem 
rękę w dół z jednoczesnym zwrotem głowy na wprost. 
W marszu lewa ręka pozostaje przez czas salutowania 
nieruchomo, lekko przyłożona nasadą dłoni i końcami palców 
do spodni - środkowy palec przy szwie.
Kawalerzysta maszeruje krokiem sprężystym, nie zaznaczając 
jednak tempa uderzeniami stóp o ziemię.
Postawę i ruchy ręką do salutowania musi kawalerzysta 
ukończyć na 6 kroków przed przełożonym (starszym), 
a powrót do poprzedniej postawy rozpocząć 3 kroki za 
przełożonym.
Przy salutowaniu w miejscu przełożonemu (starszemu) 
stojącemu również w miejscu (np. przy meldowaniu się) 

46                                                  FEDERACJA KAWALERII OCHOTNICZEJ
___________________________________________________________________



przytrzymuje rękę przy nakryciu głowy przez sekundę.
Uwaga. Salutowanie przy meldowaniu w miejscu 
rozpoczyna się po zatrzymaniu się i przybraniu postawy 
zasadniczej.
Gdy ma inne nakrycie głowy, np. hełm, przykłada rękę do 
salutowania tak samo jak przy salutowaniu w czapce.
Kawalerzysta bez nakrycia głowy oddając honory przybiera 
postawę zasadniczą i zwraca szybkim ruchem głowę w 
kierunku przełożonego (starszego), zachowując się poza tym 
tak samo jak przy salutowaniu.
Mając prawą rękę zajętą i nie mogąc jej na czas uwolnić oddaje 
honory jak kawalerzysta bez nakrycia głowy.

13. Wywołanie kawalerzysty z szeregu.

Kawalerzysta wywołany po nazwisku staje w postawie 
zasadniczej i odpowiada głośno „JESTEM”.
Na komendę „WYSTĄP” występuje z dwuszeregu w przód 
i staje na 3 kroki przed pierwszym szeregiem w postawie 
zasadniczej. Kawalerzysta z tylnego szeregu występuje w 
przód przez lukę otwartą mu przez poprzednika, który w 
tym celu robi prawą nogą krok w kierunku na prawo w skos, 
a po przyjściu wywołanego krokiem w tył lewą nogą wraca 
na swoje miejsce.
Tak samo zachowuje się poprzednik przy powrocie 
zaplecznika na miejsce.
W lukę powstałą wskutek wystąpienia kawalerzysty 
pierwszego szeregu wstępuje natychmiast 2 krokami jego 
zaplecznik; po powrocie wywołanego - gdy ten się zbliży 
na 3 kroki do swego miejsca - zaplecznik robi w tył zwrot, 
2 krokami wraca na swe miejsce i ponownie wykonuje w tył 
zwrot.
Kawalerzysta wywołany z kolumny występuje na tę stronę, 
po której jest przełożony, albo na stronę wskazaną w 
komendzie dowódcy i staje na wysokości swej trójki (dwójki) 
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w postawie zasadniczej, w odstępie kroku od skrzydłowego.
Na komendę „WSTĄP” robi zwrot w kierunku, w którym 
ma odejść, i wraca szybkim krokiem na swoje miejsce.
Kawalerzysta wywołany z jakiegokolwiek szyku lub miejsca 
na komendę „DO MNIE” albo np. „Do pana rotmistrza 
X” podąża natychmiast szybkim krokiem najkrótszą drogą 
do wzywającego, zatrzymuje się na 3 kroki przed nim w 
postawie zasadniczej, oddaje honory i melduje się, np. „ Panie 
rotmistrzu, szwoleżer (ułan, strzelec, kanonier, krakus) 
kawalerii ochotniczej Kowalski, melduje się na rozkaz”.
Po komendzie „DO MNIE” na komendę: „WSTĄP” lub po 
rozmowie z przełożonym szeregowiec oddaje honory, robi 
zwrot w kierunku, w którym ma odejść, i wraca szybkim 
krokiem na miejsce.
Kawalerzysta wywołany z szyku oddziału będącego w 
marszu podchodzi do przełożonego z lewej strony i, jeśli 
przełożony się nie zatrzyma, maszeruje obok niego o pół 
kroku z tyłu i po oddaniu honorów melduje się w marszu.

14. „Do – MODLITWY”.

Komenda „Do – MODLITWY”.
Kawalerzysta prawą ręką zdejmuje czapkę (hełm) i przekłada 
ją do lewej. Lewą ręka, swobodnie opuszczoną na całą 
długość, trzyma czapkę (hełm) przy lewym udzie, całą dłonią 
za otok, wewnętrzną stroną do siebie i orzełkiem do przodu. 
Po wykonaniu tych czynności kawalerzysta bez dalszego 
rozkazu przybiera podstawę swobodną.
Na komendę „Po – MODLITWIE” kawalerzysta wykonuje 
opisane czynności w odwrotnym porządku.
Na komendę „Czapki – ZDEJM” („Czapki – WŁÓŻ”) 
wykonuje te same czynności co na komendę „Do – modlitwy” 
(„Po – modlitwie”).
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15. „Do – PRZYSIĘGI”.

Komenda „Do – PRZYSIĘGI”.
Kawalerzysta prawą ręką zdejmuje czapkę (hełm)  
i przekłada ją do lewej, ujmując całą dłonią za otok w 
okolicy wszycia lewej części daszka (hełm w okolicy 
podpinki), orzełkiem do przodu, po czym podnosi 
prawą rękę do przysięgi w następujący sposób: 
przedramię pionowo do góry, dłoń na wysokości oczu  
i zwrócona do frontu, palce złożone jak do salutowania.
Reszta ciała w postawie zasadniczej.

ROZDZIAŁ B. MUSZTRA PIESZA Z SZABLĄ I LANCĄ.

16. Postawa zasadnicza z szablą w pochwie.

Pochwa z szablą jest przypięta na żabce do pasa głównego 
i wisi przy lewym boku; szabla skierowana ostrzem do 
przodu.
Lewa ręka, swobodnie opuszczona w dół, obejmuje pochwę 
szabli kciukiem od przodu (kciuk wyprostowany), reszta zaś 
palców (złączonych) od tyłu.
Żabka jest tak długa, aby piętka pochwy wznosiła się na dłoń 
nad ziemią.
Prawa ręka i reszta ciała jak w postawie zasadniczej bez 
broni.
Na komendę „SPOCZNIJ” kawalerzysta przybiera postawę 
swobodną jak bez broni.

17. Dobycie szabli i postawa zasadnicza z szablą dobytą.

Komenda „Szable - W DŁOŃ”.
a) Na zapowiedź „Szable”:
kawalerzysta wypuszcza pochwę z lewej ręki i ujmuje 
ją w tym samym miejscu, jednak kciukiem od tyłu,  
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a pozostałymi palcami od przodu; pochwa z szablą nachylona 
górą do przodu. Jednocześnie chwyta prawą ręką za rękojeść 
szabli, kciukiem od wewnątrz, a pozostałymi palcami od 
zewnątrz i jednym ruchem wysuwa szablę z pochwy na 
szerokość dłoni.
b) Na hasło „W DŁOŃ!”:
1. energicznie dobywa szablę z pochwy, unosi ją na wysokość 
wyprostowanego prawego ramienia, piórem do góry,  
a ostrzem w przód;
2. opuszcza prawą rękę z szablą najkrótszą drogą do prawego 
uda, jednocześnie lewą chwyta pochwę jak w § 16.
Prawą ręką, swobodnie opuszczoną, obejmuje rękojeść 
kciukiem, palcem wskazującym i środkowym; pozostałe  
2 palce lekko zgięte poza rękojeścią szabli, przy czym palec 
serdeczny naciska rękojeść od tyłu; głownia grzbietem oparta 
o ramię na szwie rękawa, ostrze skierowane w przód. Jest to 
postawa zasadnicza z szablą dobytą.
Na „SPOCZNIJ” trzymanie szabli jest dowolne.

18. „Szable – SCHROŃ”.

Komenda „Szable – SCHROŃ”.
a) Na zapowiedź „Szable”:
1. kawalerzysta unosi prawą rękę z szablą do góry prostując 
ramię; szabla piórem do góry i ostrzem w przód; jednocześnie 
ujmuje pochwę szabli lewą ręką jak w § 17 a;
2. opuszcza szablę piórem w lewo w przód i w dół ku 
pochwie; prawa ręka zgięta w stawie łokciowym tak, aby 
pióro szabli można było wsunąć w okienko pochwy; głowa 
zwrócona w lewo w dół, wzrok skierowany w stronę 
okienka pochwy; następnie wsuwa szablę do pochwy 
tak, aby szabla wystawała z pochwy na szerokość dłoni,  
i zwraca głowę na wprost. 
b) Na hasło „SCHROŃ” kawalerzysta energicznie wsuwa 
szablę do pochwy i przybiera postawę zasadniczą.  
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19. „Prezentuj – BROŃ”.

Broń prezentują oficerowie, będący wewnątrz szyku 
oraz podoficerowie i szeregowcy w szyku pieszym  
i konnym tylko stojąc w miejscu.
Chwyt wykonuje się tylko z postawy zasadniczej z szablą 
dobytą (na ramieniu).
Komenda „Prezentuj – BROŃ”.
Na hasło „BROŃ” kawalerzysta przenosi szybkim ruchem 
szablę z ramienia najkrótszą drogą przed pierś, obejmując 
jednocześnie rękojeść szabli całą dłonią; prawa pięść oddalona 
od piersi na szerokość dłoni, ustawiona tak, aby jelec był 
na wysokości wszycia kołnierza, prawy łokieć swobodnie 
opuszczony, prawe ramię lekko przylega do boku tułowia, 
głownia szabli pionowo przed środkiem twarzy, ostrzem w 
lewo, a piórem do góry.

20. Poruszanie się z szablą.

Na zapowiedź komendy do marszu z szablą dobytą zmienia 
się chwyt szabli.
Wykonanie na 3 tempa:
a) lewą rękę (nie zginając jej) wysunąć w przód  
i przed środek ciała, dłonią do góry, jednocześnie wysunąć 
prawą rękę z szablą (grzbiet szabli oparty o ramię na szwie 
rękawa) tak, aby oprzeć kapturek szabli na lewej dłoni;
b) przytrzymać szable lewą dłonią i ująć od środka jelec oraz  
dolną część kabłąka rękojeści palcami: średnim, serdecznym  
i małym prawej ręki; reszta palców zamknięta poza  
kabłąkiem szabli;
c) szybko powrócić do postawy zasadniczej; szabla oparta 
grzbietem o ramie na szwie rękawa.
W czasie marszu z szablą na ramieniu (również po komendzie 
„BACZNOŚĆ”) prawa ręka z szablą zachowuje miarowy
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wahadłowy ruch w takt marszu, lewa trzyma pochwę szabli 
tak jak w postawie zasadniczej, przy czym pochwa zwisa 
nieruchomo ku dołowi.
Na komendę „STÓJ” wraca się do postawy „Szable -  
W DŁOŃ” drogą odwrotną; wykonanie zmiany chwytu 
szabli następuje po zatrzymaniu się.
W czasie marszu z szablą w pochwie (również po komendzie 
„BACZNOŚĆ”) kawalerzysta porusza prawą ręką jak bez  
broni, a lewą trzyma pochwę szabli jak w postawie 
zasadniczej.
Podczas zwrotów kawalerzysta przytrzymuje pochwę szabli 
lewą ręką jak w postawie zasadniczej.

21. Salutowanie szablą w miejscu i w marszu.

PRAWO SALUTOWANIA SZABLĄ PRZYSŁUGUJE 
JEDYNIE OFICEROM WYSTĘPUJĄCYM PRZED 
SZYKIEM ORAZ ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA JEGO  
PRAWYM SKRZYDLE W SZYKU ZARÓWNO 
ROZWINIĘTYM JAK TEŻ KOLUMNIE MARSZOWEJ 
JAKO DOWÓDCY PODODDZIAŁU (RÓWNIEŻ 
DOWÓDCY POCZTÓW SZTANDAROWYCH). 
OFICEROWIE ZNAJDUJĄCY SIĘ WEWNĄTRZ SZYKU 
WYKONUJĄ CHWYT „PREZENTUJ – BROŃ” TAK  
SAMO JAK CAŁY ODDZIAŁ.
Oficer salutuje szablą w szyku pieszym, tak w ruchu jak  
i stojąc w miejscu.
Na hasło komendy „Prezentuj – BROŃ” wszyscy oficerowie 
salutują na 3 tempa.
a) Stojąc w miejscu:
1. przenieść prawą pięść z szablą najkrótszą drogą przed pierś,  
a jednocześnie objąć rękojeść szabli całą dłonią; prawy łokieć 
swobodnie opuszczony, prawe ramię swobodnie przylega do 
boku tułowia, jelec na wysokości wszycia kołnierza, głownia
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pionowo przed środkiem twarzy, ostrzem w lewo, a piórem 
do góry, prawa pięść oddalona od piersi na szerokość dłoni;
2. wytrzymać jedno tempo;
3. opuścić prawą rękę z szablą tak, aby ręka ta zwisała 
swobodnie, pióro szabli było od ziemi na szerokość dłoni, 
jelec przy szwie spodni, ostrzem na zewnątrz .
b) W marszu:
ukończyć salutowanie na 6 kroków przed odbierającym 
defiladę, a powrót do postawy zasadniczej z szablą na 
ramieniu rozpocząć 3 kroki za odbierającym defiladę. Prawa 
ręka z szablą opuszczoną w dół pozostaje nieruchomo.
Salutowanie szablą wykonuje się tylko z postawy zasadniczej 
z szablą dobytą („Szable - W DŁOŃ”). Powrót z salutowania 
szablą do postawy „Szable - W DŁOŃ” wykonuje się również 
na 3 tempa drogą odwrotną niż salutowanie.
Poszczególne tempa należy wykonywać w takt marszu. 
Salutowanie należy rozpocząć na 9 kroków przed 
odbierającym defiladę:
pierwsze tempo - przy stawianiu lewej nogi;
drugie tempo (wytrzymanie) - wykrok prawą nogą,
trzecie tempo - znowu jednocześnie z wykrokiem lewą nogą.

22. „Do boju – SZABLE”.

Komenda „Do boju – SZABLE”.
Na hasło „SZABLE” zrobić prawą nogą krok w prawo i ugiąć 
obie nogi lekko w kolanach jak na koniu; wysunąć lewą pieść 
przed siebie jak do trzymania wodzy i, pomagając sobie lewą 
ręką, włożyć prawą po przegub w temblak szabli; oprzeć 
prawą rękę z szablą na lewej pięści, głownia oparła grzbietem 
o prawe ramię na szwie rękawa.
Powrót do postawy zasadniczej drogą odwrotną na komendę 
„BACZNOŚĆ”.
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23. Postawa zasadnicza z lancą pieszo.

Komenda  „Lance - W DŁOŃ” jest równoznaczna z komendą 
„BACZNOŚĆ”.
Wykonanie na hasło „W DŁOŃ”.
Uchwycić prawą dłonią lancę blisko jej środka ciężkości; 
ramię swobodnie opuszczone wzdłuż tułowia kawalerzysty, 
przedramię poziomo. Prawa pięść na wysokości łokcia. 
Paznokcie prawej pięści skierowane w lewo. Lanca pochylona 
nieco w przód i nieznacznie w prawo. Tylec lancy oparty o 
ziemię koło nasady małego palca prawej stopy. Przy koniu 
– lanca uchwycona lewą ręką i oparta tylcem przy nasadzie 
małego palca lewej stopy; lanca pochylona nieco w przód  
i nieco w lewo .

24. Maszerowanie z lancą.

Komenda „(Oddział) – MARSZ”.
Wykonanie z postawy „Lance - W DŁOŃ” i na hasło 
„MARSZ”.
Wysunąć część tylcową lancy w przód i do góry ręką 
trzymającą lancę; lanca będzie skierowana wskutek tego 
grotem wzwyż i w tył (kąt około 30°).
Na komendę „(Oddział) – STÓJ” przybrać postawę 
zasadniczą („Lance - W DŁOŃ”).
25. „Na udo – LANCE” pieszo.
Komenda „Na udo – LANCE”.
Na hasło „LANCE” chwycić lancę w punkcie ciężkości, 
oprzeć pięść z lancą na prawym udzie jak konno, jednocześnie 
odstawić prawą nogę o krok w prawo, zgiąć lekko nogi w 
kolanach (jak na koniu) i przenieść lewą pięść przed środek 
ciała jak do trzymania wodzy.



ROZDZIAŁ C. MUSZTRA KONNA POJEDYNCZEGO 
KAWALERZYSTY.

26. Kiełznanie wędzidłem.

W celu okiełznania konia bierze się uzdę do lewej ręki, ostrożnie 
przekłada wodze przez głowę konia, żeby zwisały na szyi,  
i spokojnie zdejmuje kantar. Prawą ręką bierze się nagłówek,  
a kciukiem i palcem wskazującym lewej ręki wędzidło. Prawą 
rękę podnosi się przed środkiem głowy o tyle, żeby policzki 
były lekko napięte, a wędzidło znalazło się tuż przy zębach, 
lecz nie dotykało ich. Średni palec lewej ręki naciska z prawej 
strony górną wargę w tym miejscu, gdzie jest bezzębna  
krawędź. Gdy koń pod wpływem tego naciśnięcia otworzy  
pysk, prawa ręka podciąga do góry uzdę, a kciuk  
i palec wskazujący lewej ręki nadają wędzidłu taki 
kierunek, żeby weszło do pyska nie dotykając zębów. 
Nagłówek przeciąga się na potylicę przez lewe ucho 
konia, a potem przez prawe. Podgardle zapina się 
luźno, tak żeby się pięść zmieściła między podgardlem  
a gardłem konia. Wędzidło powinno być tak dopasowane, 
aby leżało równomiernie po obu stronach pyska, tuż przy 
kątach, i nie uwierało ich. Po okiełznaniu przerzuca się wodze 
z powrotem przez głowę konia i zachowuje się jak w § 29.

27. Kiełznanie munsztukiem (pelhamem).

Kiełznanie munsztukiem (pelhamem)odbywa się zasadniczo 
tak jak wędzidłem (§ 26) z tą różnicą, że się do pyska 
konia wkłada najpierw wędzidło, a tuż za nim munsztuk 
(pelham).
Zarówno wędzidło jak munsztuk (pelham) powinny być 
dokładnie dopasowane i leżeć równomiernie po obu stronach 
pyska.
Dostosowanie wędzidła - jak w § 26. 
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Ścięgierz powinien leżeć poniżej wędzidła a powyżej kłów 
(u wałacha), nie dotykając ich, na bezzębnej krawędzi, na 
wysokości dołka dolnej szczęki, w którym spoczywa łańcuszek 
od munsztuka (pelhama). Przy luźnych wodzach kierunek 
czanek munsztuka (pelhama) powinien być przedłużeniem 
kierunku rzemieni policzkowych.
Łańcuszek przypina się do haczyka z prawej strony 
munsztuka (pelhama), po czym obracając go w prawo należy 
wyrównać ogniwa łańcuszka tak, aby leżały płasko; następnie 
przypina się go do lewego haczyka tak, aby leżał pod 
pierścieniami wodzowymi wędzidła. Łańcuszek powinien 
być tak dostosowany, aby przy lekkim naciągnięciu wodzy 
munsztukowych (pelhamowych), aż do oparcia się go o dołek 
łańcuszkowy dolnej szczęki, nachylenie czanek munsztuka 
(pelhama) w stosunku do linii dolnej szczęki wynosiło 45°. 
Jeżeli nachylenie czanek munsztuka (pelhama) do linii dolnej 
szczęki tworzy kąt większy niż 45°, wówczas się określa, że 
munsztuk (pelham) przepada. Jeśli zaś nachylenie czanek 
tworzy kąt mniejszy niż 45°, wówczas się mówi, że munsztuk 
(pelham) się sprzeciwia (sztorcuje).
Jeżeli łańcuszek jest zbyt długi, należy go przypinać do 
haczyków munsztuka (pelhama) w taki sposób, aby z każdej 
strony była jednakowa liczba luźnych ogniw. Jeżeli liczba 
luźnych ogniw jest nieparzysta, większa ich ilość powinna 
być z lewej strony pyska.

28. Siodłanie.

Przed siodłaniem powinno się wytrzeć grzbiet koński w 
kierunku z włosem szczotką lub też przesunąć po grzbiecie 
derką. Następnie złożyć poczwórnie derkę unikając wszelkich 
fałd, tak aby wszystkie brzegi i rogi były wyrównane.
Złożoną w taki sposób derkę umieszcza się równomiernie 
na grzbiecie konia, układając ją bliżej przodu, aby następnie 
można było przesunąć ją wraz z siodłem w kierunku z
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włosem na właściwe miejsce. Obrębione brzegi derki powinny 
się znajdować z lewej strony i z tyłu. Następnie bierze się siodło 
z podciągniętymi strzemionami, założonym na siedzisko 
popręgiem i napierśnikiem, lewą ręką pod przedni, a prawą 
pod tylny łęk (jeżeli jest czaprak, wówczas się chwyta w tych 
miejscach pod czaprakiem); podchodzi się z lewej strony 
konia i nakłada spokojnie siodło na derkę w taki sposób, aby 
przednia część ławek była o 4 palce od jej brzegu (jeżeli jest 
czaprak, kładzie się go tak, aby brzeg czapraka był równy  
z brzegiem derki).
W celu umożliwienia dostępu powietrza do grzbietu konia, 
jak również w celu uniknięcia zbytniego naprężenia i ucisku 
derki na grzbiet, co może spowodować odparzenie, podciąga 
się derkę cokolwiek do góry, biorąc ją oburącz pod obu 
łękami. Następnie zapina się napierśnik i przesuwa całość 
(derkę z siodłem) ku tyłowi, naciskając na nie obydwiema 
rękami z góry. Jeśli ręce wyczują, że siodło weszło we 
wklęśnięcie grzbietu konia, a dalsze przesuwanie siodła ku 
tyłowi wymagałoby większego wysiłku rąk, oznacza to, że 
siodło jest na właściwym miejscu.
Siodło na grzbiecie konia musi leżeć poziomo; nie powinno 
krępować ruchów łopatki, to znaczy, że nie powinno być 
wysunięte zbyt ku przodowi; nie powinno też obciążać  
i naciskać lędźwi (okolice nerek), a więc nie powinno być 
zbyt przesunięte w tył.
Gdy siodło jest na właściwym miejscu, zrzuca się popręg, 
prawa ręka chwyta go pod brzuchem konia, a lewa wkłada 
weń pętlę napierśnika. Następnie lewą ręką podnosi się lewą 
tybinkę i przytrzymuje ją głową, aby nie opadła: zapina się 
popręg poczynając od pierwszej przystułki, po czym się go 
podciąga równomiernie z obu stron siodła, przechodząc 
stopniowo z jednej przystułki na drugą, przy czym należy 
zwracać uwagę, aby sprzączki nie uciskały bezpośrednio 
boku konia.
Z powodu częstego nadymania się konia przy siodłaniu 
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jeździec dosiadłszy konia powinien jeszcze raz sprawdzić 
i, w razie potrzeby, podciągnąć popręg. Stopień napięcia 
(naciągnięcia popręgu)  powinien być taki, aby między 
popręg a bok konia (żebra), w okolicy stawu łokciowego, 
można było wsunąć palce dłoni złożone na płask oraz 
aby przy wsiadaniu siodło nie przesuwało się na bok.
Koń prawidłowo osiodłany powinien mieć popręg w 
odległości dłoni od stawu łokciowego. 
Napierśnik należy tak dostosować, aby jarzmo znajdowało 
się między szyją a kłębem, w najniższym miejscu szyi, 
a różyczka była na wprost zagłębienia piersiowego. 
Naciągnięcie napierśnika od różyczki do jarzma powinno 
być takie, aby mogła swobodnie przechodzić pięść. Należy 
unikać zbyt ciasnego dostosowania, gdyż przeszkadza to 
ruchom przednich kończyn konia.
Napierśnik utrzymuje siodło w miejscu, powstrzymując je  
od przesuwania się w tył.
Trzymanie się siodła w miejscu zapewnia nie tyle górna część 
napierśnika, co nabrzusznik utrzymujący na miejscu popręg.

29. Postawa zasadnicza przy koniu.

Na komendę „BACZNOŚĆ” szeregowiec przybiera postawę 
zasadniczą według § 3, stojąc na wysokości głowy i linii uszu 
konia.
Prawa ręka, ustawiona na wysokości prawego stawu 
barkowego, trzyma wodze wędzidłowe pod pyskiem 
końskim i na szerokość dłoni od niego; paznokcie skierowane 
w dół i ku sobie; palec wskazujący między wodzami; ręka 
pewnie trzymana, aby przeszkodzić koniowi w susach; 
koniec wodzy wędzidłowych w lewej ręce, przy czym 
kciuk rozdziela wodze; lewa ręka, opuszczona swobodnie, 
wewnętrzną stroną pięści dotyka uda.
Jeżeli koń jest okiełznany munsztukiem (pelhamem), wodze 
munsztukowe (pelhamowe) zwisają zarzucone na jego szyi.
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30. Prowadzenie konia w ręku.

Postawa - jak w poprzednim paragrafie, tylko w ruchu; lewa 
ręka porusza się swobodnie. Przed rozpoczęciem ruchu 
strzemiona należy podciągnąć.

31. Równanie.

Na komendę „RÓWNAJ” każdy z jeźdźców, trzymając konia 
prawą ręką za lewą wodzę  wędzidłową tuż przy pysku  
i pozostawiając go na miejscu, staje przed nim, ujmuje lewą 
ręką prawą wodzę wędzidłową tuż przy pysku i równa go 
według środkowego konia.
Na komendę „BACZNOŚĆ” jeźdźcy szybko powracają na 
swoje miejsca, przybierając postawę jak w § 29.

32. Dosiadanie konia.

Na zapowiedź „Do wsiadania” jeździec, stojąc w postawie 
opisanej w § 29, robi zwrot w prawo, przekłada wodze 
wędzidłowe przez głowę konia, robi krok w prawo tak, aby 
stanąć przed łopatką konia; przesuwa prawą rękę wzdłuż aż 
do końca wodzy naciągając je bardzo lekko, a lewą dłonią 
ujmuje obie wodze oraz garść grzywy.
Na hasło „NA KOŃ” wykonuje ćwierć obrotu w prawo, 
chwyta prawą ręką za puślisko tuż przy strzemieniu, po 
czym wkłada lewą stopę głęboko w strzemię; przybliża 
się do konia; prawą rękę kładzie na tylny łęk, odbija się 
prawą nogą od ziemi i unosi się, przechodząc do podporu 
na wyprostowanych rękach, mając lewe kolano oparte  
o siodło, a górną część tułowia cokolwiek pochyloną naprzód, 
aby nie dać siodłu przesunąć się; przystawia prawą stopę do 
lewej; przekłada prawą dłoń na prawą stronę przedniego 
łęku; przenosi wyprostowaną prawą nogę nad tylnym łękiem 
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i miękko się opuszcza w siodło; bierze wodze i wkłada prawą 
nogę w strzemię.
Należy się wystrzegać dotykania końcem buta lewej nogi 
boku konia przy unoszeniu się w strzemieniu, starając się 
trzymać palce stopy ku dołowi.

33. Zsiadanie z konia.

Na zapowiedź „Do zsiadania” jeździec przekłada 
prawą wodzę w lewą rękę (jeżeli koń jest okiełznany 
munsztukiem [pelhamem], wypuszcza wodze munsztukowe 
[pelhamowe] z ręki i kładzie na szyję konia); ujmuje 
tą ręką garść grzywy jak w § 32; kładzie prawą dłoń 
na prawą stronę przedniego łęku i wyjmuje nogę z 
prawego strzemienia. Na hasło „Z KONI” podnosi się 
na lewym strzemieniu, prostuje lewe kolano, przenosi 
wyprostowaną prawą nogę nad tylnym łękiem, przystawia 
prawą nogę do lewej, mając lewe kolano oparte o siodło,  
a górną część tułowia nieco pochyloną naprzód; prawą rękę 
przenosi na tylny łęk; wyjmuje lewą stopę ze strzemienia; 
zeskakuje na ziemię; przerzuca wodze wędzidłowe przez 
głowę konia i przybiera postawę zasadniczą z koniem jak w 
§ 29.
Jeźdźców należy ćwiczyć także we wsiadaniu i zsiadaniu z 
prawej strony.

34. Dosiad.

Całe ciało jeźdźca dzieli się na 3 części: jedną mało ruchomą 
od bioder do kolan i 2 ruchome - jedna od bioder w górę, 
druga od kolan w dół.
Jeździec siedzi w najgłębszym miejscu siodła na dwóch 
kościach siedzeniowych tak, aby kość ogonowa znajdowała 
się nad linią pomyślaną, łączącą środki przedniego i tylnego 
łęku.

60                                                  FEDERACJA KAWALERII OCHOTNICZEJ
___________________________________________________________________



Tułów - pionowo, spoczywa na 2 kościach siedzeniowych.
Krzyż - prosty.
Łopatki - lekko dążą do zbliżenia się (klatka piersiowa 
otwarta).
Barki - jednakowo, swobodnie opuszczone.
Ramiona - opuszczone swobodnie w dół.
Łokcie - w lekkiej styczności z bokami. Przedramiona, ręce 
i wodze, widziane z boku, stanowią zawsze linie proste od 
wędzidła do łokcia.
Przeguby - nie naprężone. 
Dłonie - zamknięte bez wysiłku, ustawione na skos tak, 
aby kciuki były więcej zbliżone do siebie niż małe palce,  
a odległość między zgiętymi stawami kciuków równała się 
mniej więcej szerokości dłoni.
Głowa - prosto, swobodnie i nie wciśnięta w ramiona.
Broda - nie wysunięta naprzód ani też zbyt cofnięta w tył.
Uda - ukośnie skierowane ku przodowi, zwrócone 
wewnętrzną częścią do siodła.
Kolana - dobrze przylegające do siodła, bez wysiłku jednak 
ze strony jeźdźca, lecz tylko za pomocą prawidłowej postawy 
krzyża, ud i stóp.
Łydki - w styczności z koniem, na tylnej krawędzi popręgu.
Stopy - włożone w strzemiona tak, aby przednia część 
kabłąka strzemienia była zwrócona na zewnątrz i aby 
przednia krawędź stopnia była na najszerszej części stopy  
i prostopadle do niej. Stopy opierają się na stopniach strzemion 
przeważnie stroną wewnętrzną. 
Pięty - opuszczone jak najniżej. Noga - w kostce (stawie 
skokowym) giętka. 
Palce u nóg - odchylone lekko od konia.

35. Strzemiona.

Przy swobodnie opuszczonych nogach stopnie strzemion 
powinny zwisać mniej więcej o l-2 palce poniżej kostek.
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Strzemiona za krótkie przesadzają jeźdźca bardziej na tylny 
łęk, krępują łydki i wysuwają kolana poza tybinki; strzemiona 
za długie wywołują ciągłe pochylanie się jeźdźca naprzód, 
osłabiają przyleganie łydek oraz utrudniają podążanie 
tułowia za ruchem konia.

36. Trzymanie wodzy, gdy koń jest okiełznany wędzidłem.

Na komendę „Wodze - W OBIE” bierze się je nakładając 
dłonie z góry tak, aby wodze wewnętrzną stroną 
były zwrócone do szyi konia, przy czym w każdej 
ręce przechodzą one między palcem serdecznym  
a małym, wychodzą zaś między palcem wskazującym  
a kciukiem; poduszka kciuka przyciska wodze do drugiego 
stawu palca wskazującego.
Koniec wodzy, opuszczony między rękami, zwisa z prawej 
strony szyi konia.
Ręce ustawione jak w § 34.
Na komendę „Wodze - W LEWĄ RĘKĘ” przenieść lewą rękę 
przed środek ciała nie zmieniając wysokości jej ustawienia; 
przełożyć prawą wodzę między palec wskazujący a kciuk, 
koniec zaś lewej wodzy również między palec wskazujący  
a kciuk w taki sposób, aby się obie wodze krzyżowały na dłoni, 
a końce lewej i prawej wodzy były rozdzielone kciukiem.
Pięść prawej ręki oprzeć na środku prawego uda tak, aby 
pierwszymi stawami 4 palców i poduszką kciuka dotykać 
uda.
Na komendę „Wodze – W PRAWĄ RĘKĘ” postępuje się 
odwrotnie.
Na komendę „BACZNOŚĆ” ujmuje się wodze jak na 
komendę „Wodze – W LEWĄ RĘKĘ”.
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37. Trzymanie wodzy, gdy koń jest okiełznany munsztukiem 
(pelhamem).

Na komendę „BACZNOŚĆ” lub gdy nie jest podany inny 
sposób trzymania wodzy, bierze się najpierw prawą ręką 
wodze wędzidłowe i wkłada je do lewej ręki tak, aby lewa 
wodza przechodziła pod palcem małym, a prawa między 
wskazującym a środkowym. Obie wodze ująć w dłoń tak, 
aby poduszką kciuka przyciskać je do drugiego stawu palca 
wskazującego.
Następnie, również prawą ręką, ujmuje się wodze 
munsztukowe (pelhamowe) i wkłada je do lewej dłoni  
tak, aby lewa wodza przechodziła między palcem 
małym a serdecznym, prawa zaś między serdecznym 
a środkowym. Obie wodze ująć w dłoń między wodze 
wędzidłowe tak, aby poduszką kciuka przyciskać 
wszystkie wodze do drugiego stawu palca wskazującego.
Końce wodzy zwisają w przód i w prawo. Wszystkie 4 wodze 
zwrócone wewnętrzną stroną do szyi konia.
Dłoń zamknięta, ustawiona skośnie przed środkiem ciała.
Położenie prawej ręki jak w § 36. Na komendę „Wodze – 
W OBIE” lewa ręka wypuszcza prawą wodzę wędzidłową 
i munsztukową (pelhamową), prawa ręka ujmuje je tak, 
żeby wodza wędzidłowa przechodziła pod małym palcem, 
munsztukowa (pelhamowa) między małym palcem  
a serdecznym oraz aby obie wodze były przyciśnięte  
poduszką kciuka do drugiego stawu palca wskazującego.
Końce wodzy, opuszczone między rękami, zwisają z prawej 
strony szyi konia.
Dłonie ustawione jak w § 34.
Na komendę „Wodze – W LEWĄ RĘKĘ” jeździec ujmuje 
wodze jak na komendę „BACZNOŚĆ”.
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38. Postawa zasadnicza z szablą w pochwie. 

Postawa jeźdźca jak w § 34; szabla przytroczona do siodła  
z lewej strony pod tybinką. 

39. Dobycie szabli i postawa zasadnicza z szablą dobytą na 
koniu.

Komenda „Szable – W DŁOŃ”.
a) Na zapowiedź „Szable” przenieść prawą rękę nad wodzami  
i pochylając, w miarę potrzeby, wyprostowany tułów do 
przodu, ująć nią rękojeść szabli, po czym wysunąć szablę  
z pochwy na szerokość dłoni.
b) Na hasło „W DŁOŃ”:
1. energicznie dobyć szablę z pochwy, wnieść ją na wysokość 
wyprostowanego ramienia, pionowo, piórem do góry,  
a ostrzem w przód; 
2. prawą rękę z szablą opuścić w dół.
Prawa ręka trzyma szablę jak w szyku pieszym (§ 17) ręka 
zgięta w stawie łokciowym tak, aby nasada dłoni i 2 ostatnie 
palce opierały się z góry na górnej części prawego uda na  
2 dłonie poniżej stawu biodrowego.

40. „Szable – SCHROŃ”.

Komenda „Szable – SCHROŃ”.
Wykonanie podobnie jak w szyku pieszym, lecz drogą 
odwrotną niż przy „Szable – W DŁOŃ” konno. Szablę chroni 
się do pochwy tylko stojąc w miejscu lub jadąc stępem.

41. Prezentowanie i salutowanie szablą.

Komenda „Prezentuj – BROŃ”. Wykonanie „BROŃ”:
a) szeregowi i podoficerowie - jak w szyku pieszym (§ 19);
b) oficerowie - jak w szyku pieszym (§ 21), tylko w 3 tempie 
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szabla ze swobodnie wyprostowana ręką opuszczona 
pionowo w dół, ostrze szabli na zewnątrz.
W marszu należy ukończyć 3 tempo na 12 kroków przed 
osobą (sztandarem, chorągwią itp.) odbierającą defiladę,  
a rozpocząć powrót do postawy zasadniczej 6 kroków za 
odbierającym defiladę.

42. „Do boju – SZABLE”.

Komenda „Do boju – SZABLE”.
Wykonanie na hasło „Szable”.
Włożyć prawą rękę po przegub w temblak szabli. Oprzeć tę 
rękę z szablą na lewej pięści tak, aby móc palcami (prawej ręki) 
pomagać w prowadzeniu konia; głownia oparta grzbietem o 
prawe ramię na szwie rękawa.

43. Wsiadanie z lancą na konia.

Na zapowiedź „Do wsiadania” jeździec postępuje 
w myśl § 32, przesuwając jednocześnie lewą pięść 
po lancy ku grotowi tak, aby się lewa pięść oparła  
z góry o szyję końską tuż przed kłębem, nie podnosząc 
tylca lancy od ziemi; przełożyć wodze do lewej ręki  
i uchwycić nią gruby kosmyk grzywy (lewa ręka jednocześnie 
ujmuje lancę, wodze i kosmyk grzywy).
Na hasło „NA KOŃ” dosiąść konia. Usiadłszy w siodle  
(w oddziale na znak kierunkowego) podrzucić pionowo lancę 
prawą ręką w górę, przenieść ją na prawą stronę, wsunąć 
prawą stopę w pętlę, a następnie w strzemię i przybrać 
postawę zasadniczą („Lance – W DŁOŃ”).

44. Postawa zasadnicza z lancą na koniu.

Komenda „Lance – W DŁOŃ” lub „BACZNOŚĆ”.  
Wykonanie jak pieszo (§ 23) z tą różnicą, że lanca wisi na  
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pętli na prawej stopie.

45. Zsiadanie z konia z lancą.

Komenda „Do zsiadania – Z KONI”.
Wykonanie.
a) „Do zsiadania”: przybrać postawę „Lance –  
W DŁOŃ” (bez wkładania stopy w pętle), wyjąć 
prawą stopę ze strzemienia (i pętli lancy); (w oddziale 
na znak kierunkowego) podrzucić lancę w górę  
i przenieść ją na lewą stronę, jednocześnie opuszczając 
ją w dół między lewą ręką a koniem; oprzeć tylec na 
ziemi krok w lewo i 1/2 kroku w przód od lewego 
przedniego kopyta; lewą ręką ująć lancę, wodze  
i kosmyk grzywy (podobnie jak przy wsiadaniu na konia);
b) „Z KONI”: zsiąść w myśl § 33 i przybrać postawę  
zasadniczą z lancą przy koniu. 

46. „Na ramię – LANCE”.

Komenda „Na ramię – LANCE”.
Wykonanie na hasło „LANCE”.
Drzewce lancy oparte o bark na górnym szwie rękawa. Prawa 
ręka swobodnie opuszczona wzdłuż lancy, chwyta drzewce 
od zewnątrz, tak że dłoń obejmuje je od przodu, przy czym 
kciuk ujmuje od strony wewnętrznej, a reszta palców - od 
strony zewnętrznej.
Na komendę „SPOCZNIJ” prawa ręka swobodna.

47. „Na temblak – LANCE”.

Komenda „Na temblak – LANCE”.
Wykonanie na hasło „LANCE”.
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a) Przybrać postawę „Lance – W DŁOŃ”;
b) nachylić lancę do lewej ręki; chwycić lancę palcem 
wskazującym i kciukiem lewej ręki, wsunąć prawą rękę w 
temblak powyżej łokcia, wypuścić lancę z lewej ręki, po czym 
zarzucić ją w tył ruchem prawej ręki. 

48. „Na udo – LANCE”.

Komenda „Na udo – LANCE”.
Wykonanie na hasło „LANCE”.
a) Przybrać postawę „Lance – W DŁOŃ”;
b) uwolnić stopę z pętli; oprzeć pięść trzymającą lancę na 
prawym udzie w odległości 2 dłoni od stawu biodrowego; 
lanca ukośnie do konia, część grotowa jej drzewca przechodzi 
z lewej strony głowy konia, grot lancy na wysokości oczu 
jeźdźca.
Uwaga. W tym położeniu wozi się lance w szykach luźnych 
oraz w razie występowania jeźdźców pojedynczo.

49. Złożenie lancą. „Do boju – LANCE”.

Komenda „Do boju – LANCE”.
Wykonanie na hasło „LANCE”.
Wziąć lance pod prawą pachę, przycisnąć ją prawym 
ramieniem do tułowia; paznokcie palców obejmujących lancę 
skierowane do góry, prawy łokieć dotyka  stawu biodrowego 
jeźdźca, grot lancy skierowany na przeciwnika.
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ROZDZIAŁ D. MUSZTRA KONNA ODDZIAŁÓW.

WSTĘP

Pojęcia podstawowe.
Poprzednik – kawalerzysta za którym jedzie drugi jeździec. 
Kawalerzysta z pierwszego szeregu nie ma poprzednika.
Zaplecznik – kawalerzysta, który jedzie za poprzednikiem. 
Kawalerzysta z ostatniego szeregu nie ma zaplecznika.
Odległość – przestrzeń mierzona w głąb szyku. Odległość 
liczy się od nasady ogona konia poprzednika do nosa konia 
zaplecznika.
Odstęp – przestrzeń mierzona między strzemionami 
sąsiadujących kawalerzystów.
Krycie – poruszanie się w ustalonej odległości śladem 
poprzednika.
Równanie – poruszanie się w ustalonym odstępie od 
sąsiada. Równanie odbywa się na element ciała sąsiedniego 
kawalerzysty np. kolano. Nie należy równać na element ciała 
sąsiedniego konia.
Rota – kawalerzysta z pierwszego szeregu sekcji i jego 
zaplecznik.
Zasady równania.
•Równanie odbywa się do sąsiada z prawej lub lewej strony.
•Podczas jazdy po prostej równanie odbywa się do prawego 
sąsiada.
•Podczas jazdy po łuku, równanie odbywa się do 
zewnętrznego sąsiada. Kolano kawalerzysty powinno 
znajdować się tuż za kolanem zewnętrznego sąsiada.
Rozwijanie szyku – zwiększanie frontu poruszającego się 
oddziału. 
Rozwinięcie odbywa się na osobę dowódcy lub we wskazanym 
kierunku i zasadniczo wchodzie wyższym.
W zasadzie przed rozwinięciem oddziału dowódca wskazuje 
kierunek i podaje komendę lub znak do rozwinięcia, a prócz 
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tego może nadać chód oddziałowi.
Jeżeli nowy chód nie był podany w komendzie, oddział 
czołowy zasadniczo chodu nie zmienia, inne zaś oddziały 
dążą na przeznaczone miejsca najkrótszą drogą po uprzednim 
rozwinięciu się, chodem o stopień wyższym. Chód o stopień 
wyższy dla stępa to kłus, dla kłusa galop. Dla stania w miejscu 
– stęp.
Jeśli w komendzie był wskazany chód, odnosi się on do 
oddziałów rozwijających się.
Części rozwijającego się oddziału po wyjściu na linię 
przechodzą w chód oddziału czołowego.
Wyciąganie szyku – zmniejszanie frontu poruszającego się 
oddziału, np. przejście do kolumny z szyku rozwiniętego lub 
przejście z kolumny trójkami do kolumny dwójkami odbywa 
się chodem poprzednim lub nakazanym, na jednostkę 
kierunkową lub na oddział wyznaczony, prowadzony 
osobiście przez dowódcę.
Inne oddziały biorą w zasadzie chód o jeden stopień niższy 
(dla galopu – kłus, dla kłusa – stęp, dla stępa – zatrzymanie) od 
oddziału czołowego do chwili, kiedy będą mogły wyciągnąć 
szyk i zająć swe miejsce w kolumnie, poruszając się chodem 
oddziału czołowego.
Przy wszelkich innych poruszeniach oddziały dostosowują 
chód do odległości, którą mają do przebycia, a gdy zajmą 
już miejsca przeznaczone, przybierają chód jednostki 
kierunkowej.
Prowadzenie oddziałów.
Dowódca prowadzi swój oddział, nakazując kierunek, szyk 
i chód.
Za nim porusza się jednostka kierunkowa.
Jednostka kierunkowa swoim szykiem i chodem wskazuje 
wolę dowódcy.
Inne oddziały naśladują ruch i szyk jednostki kierunkowej, 
jednocześnie lub kolejno.
Przez nazwę „jednostka kierunkowa” rozumie się: 



w szwadronie - pluton, w plutonie - sekcja, w sekcji - 
szeregowiec.
W kolumnie jednostką kierunkową jest jednostka czołowa.
Jednostką kierunkową w szyku rozwiniętym jest jednostka 
środkowa albo znajdująca się na prawo od środka. Dowódca 
może również wyznaczyć jako kierunkową jakąkolwiek inną 
jednostkę.
W szykach luźnych w oddziałach większych od sekcji 
jednostka kierunkowa jest wysunięta naprzód przed inne 
oddziały.
Dla uzyskania swobody ruchów dowódca może powierzyć 
prowadzenie oddziału jednemu z podwładnych albo 
wskazać kierunek i chód jednostce kierunkowej, dając znak 
odłączenia.
Należy to często stosować podczas szkolenia, gdyż wówczas 
dowódca może zająć dogodne miejsce do obserwacji poruszeń 
i poprawiania popełnionych błędów.
Zwroty.
Pojedynczo – można wykonać w każdym  szyku. 
Pierwszy zwrot wszyscy kawalerzyści wykonują samodzielnie 
i jednocześnie na hasło wykonania. Po wykonaniu zwrotu 
równają do poprzednika z szyku podstawowego, zachowując 
odstąp umożliwiający sprawne wykonanie drugiego zwrotu. 
Kryją na sąsiada, który po zwrocie stał się poprzednikiem.
Drugi zwrot wszyscy kawalerzyści wykonują samodzielnie  
i jednocześnie na hasło wykonania dążąc jak najkrótszą  
drogą do podstawowej kolumny, z której wykonywali 
pierwszy zwrot.
Sekcjami – można wykonać z każdego szyku. 
Pierwszy zwrot każda sekcja wykonuje samodzielnie w 
obowiązującym szyku, równając na sekcję poprzedzającą. 
Sekcja zachowuje odstęp od sekcji poprzedzającej, 
umożliwiający poprawne wykonanie drugiego zwrotu.
Drugi zwrot każda sekcja wykonuje samodzielnie w 
obowiązującym szyku, wracając do podstawowej kolumny, 
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z której wykonywała pierwszy zwrot.
Trójkami – można wykonać z kolumny trójkami i po 
jednemu.
Z kolumny trójkami zwrot wykonywany jest przez 
poszczególne trójki „zrośnięte” kolanami.
Z kolumny po jednemu zwrot wykonywany jest przez trójki 
poruszające się w kolumnach po jednemu.
Pierwszy zwrot każda trójka wykonuje samodzielnie  
w obowiązującym szyku, równając na trójkę poprzedzającą. 
Trójka zachowuje odstęp od trójki poprzedzającej, 
umożliwiający poprawne wykonanie drugiego zwrotu.
Drugi zwrot każda trójka wykonuje samodzielnie  
w obowiązującym szyku, wracając do podstawowej kolumny, 
z której wykonywała pierwszy zwrot.
Dwójkami – można wykonywać tylko z kolumny 
dwójkami. 
Zwrot wykonywany jest przez poszczególne dwójki 
„zrośnięte” kolanami.
Pierwszy zwrot każda dwójka wykonuje samodzielnie, 
równając na dwójkę poprzedzającą. Dwójka zachowuje 
odstęp od dwójki poprzedzającej, umożliwiający poprawne 
wykonanie drugiego zwrotu.
Drugi zwrot każda dwójka wykonuje samodzielnie, wracając 
do kolumny dwójkami, z której wykonywała pierwszy 
zwrot.

SEKCJA

50. Skład sekcji.

Sekcja jest najmniejszą jednostką organizacyjną w kawalerii.
Sekcja liniowa składa się z 6 jeźdźców, w tym dowódcy. 
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51. Szyki sekcji.

• Kolumna trójkami.
• Kolumna dwójkami.
• Kolumna po jednemu.
• Linia harcowników. 

52. Kolumna trójkami.

Kolumny trójkami używa się do zbiórki i marszu. Jeźdźcy 
ustawiają się kolejno według numerów obok siebie w dwa 
szeregi po trzech, zgodnie z miejscem im wyznaczonym, 
w  odległości jednego kroku (75 cm) między szeregami. 
Odległość liczy się od nasady ogona konia poprzednika do 
nosa konia zaplecznika. Odstęp między jeźdźcami – czucie 
strzemieniem. 
Dowódca sekcji staje jako numer pierwszy w pierwszym 
szeregu, numery drugie w obu szeregach są koniowodami, 
pozostali szeregowcy zajmują miejsca numerów trzecich  
i numeru pierwszego w drugim szeregu.
Na hasło komendy „Do trzech – ODLICZ” jeźdźcy 
pierwszego szeregu zwracają głowy w prawo, z wyjątkiem 
prawoskrzydłowego, który zwraca głowę w lewo, i kolejno 
odliczają (raz, dwa, trzy), w chwili wymawiania liczby 
zwracając głowę w lewo w stronę sąsiada. Jeźdźcy drugiego 
szeregu biorą numery swoich poprzedników.
Pierwszy szereg sekcji składa się zawsze z 3 jeźdźców. 
Jeśli w sekcji jest tylko 5 jeźdźców, ślepą jest pierwsza rota, 
jeśli jest 4 jeźdźców, ślepymi rotami są pierwsza i trzecia.
Gdy jeździec pierwszego szeregu opuszcza swoje miejsce, 
zajmuje je natychmiast zaplecznik.
Gdy sekcja jest w kolumnie trójkami, wówczas jeźdźcy 
wsiadają lub zsiadają z koni, luzując w lewo i w prawo od 
numeru drugiego.
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Na zapowiedź komendy do wsiadania lub zsiadania  
z koni jeźdźcy się rozluzowują, po czym na hasło wszyscy 
jednocześnie wsiadają lub zsiadają z koni.
Po wejściu na koń jeźdźcy biorą przepisowe odstępy miedzy 
sobą bez komendy dodatkowej.
Po zejściu z koni jeźdźcy biorą przepisowe odstępy między 
sobą na komendę „RÓWNAJ”, w przeciwnym razie pozostają 
rozluzowani.

53. Kolumna dwójkami.

Kolumny dwójkami używa się do marszu po drogach 
twardych, dla wykorzystania miękkich i wąskich boków 
drogi.
Sekcja z kolumny trójkami przechodzi w kolumnę dwójkami 
na komendę „Sekcja dwójkami (chód) – MARSZ”.
Gdy wyciąganie kolumny odbywa się z miejsca, numery 
pierwszy i drugi pierwszego szeregu oraz numer pierwszy 
drugiego szeregu ruszają stępem lub chodem nakazanym na 
wprost lub w podanym kierunku, a inni jeźdźcy pozostają 
chwilowo na miejscu, po czym numer trzeci pierwszego 
szeregu porusza się na prawo w skos, kryjąc numer drugi 
pierwszego szeregu.
Numer drugi i trzeci drugiego szeregu poruszają się również 
na prawo w skos, kryjąc sformowane już dwójki sekcji.
Odległość między szeregami wynosi jeden krok, licząc od 
nasady ogona konia poprzednika do nosa konia zaplecznika.
Gdy sekcja jest w marszu, numer pierwszy i drugi
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pierwszego szeregu oraz numer pierwszy 
drugiego szeregu jadą chodem poprzednim lub 
nakazanym, pozostali jeźdźcy zatrzymują się, jeśli 
ruch odbywa się w stępie, albo zmniejszają chód  
o jeden stopień w stosunku do poprzedniego lub nakazanego, 
jeśli ruch odbywa się w innym chodzie, po czym zajmują 
swoje miejsca w kolumnie.
Przejście z kolumny dwójkami do kolumny trójkami  
wykonuje się na komendę „Sekcja trójkami (chód) – 
MARSZ”.
Gdy skracanie kolumny odbywa się z miejsca, numer pierwszy 
i drugi pierwszego szeregu oraz numer pierwszy drugiego 
szeregu ruszają 3 kroki stępem, po czym się zatrzymują.
Numer trzeci, pierwszego szeregu oraz numer drugi i trzeci 
drugiego szeregu, poruszając się na lewo w skos, zajmują 
swoje miejsca w kolumnie.
Gdy sekcja jest w marszu, numer pierwszy i drugi pierwszego 
szeregu oraz numer pierwszy drugiego szeregu poruszają się 
naprzód chodem poprzednim, a pozostali jeźdźcy zajmują 
swoje miejsca w kolumnie chodem o jeden stopień wyższym 
lub nakazanym.

54. Kolumna po jednemu.

Kolumny po jednemu używa się tylko wyjątkowo do marszu, 
natomiast zasadniczo do przesączania niewielkich oddziałów 
(od zakrycia do zakrycia).
Sekcja z kolumny trójkami lub dwójkami na komendę „Sekcja 
po jednemu (chód) – MARSZ” przechodzi w kolumnę po 
jednemu w sposób następujący: numery pierwszy, drugi 
i trzeci pierwszego szeregu wyciągają się kolejno jeden za 
drugim, w odległości jednego kroku między sobą na wprost 
lub w nakazanym kierunku, po czym wykonują to samo 
numery pierwszy, drugi i trzeci drugiego szeregu, stając  
w rzędzie za jeźdźcami pierwszego szeregu.
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Użycie chodów jest takie same jak w kolumnie dwójkami.
Sekcja z kolumny po jednemu na komendę „Sekcja trójkami 
(chód) – MARSZ” przechodzi w kolumnę trójkami w sposób 
następujący: numery drugi i trzeci pierwszego szeregu 
poruszają się na lewo w skos, stając na wysokości i obok 
numeru pierwszego szeregu pierwszego, a numery drugi 
i trzeci drugiego szeregu wykonują to samo stając obok 
numeru pierwszego drugiego szeregu, po czym cały drugi 
szereg dochodzi na odległość jednego kroku do pierwszego 
szeregu.
Użycie chodów jest takie same jak przy przejściu z kolumny 
dwójkami do kolumny trójkami.
Sekcja z kolumny po jednemu na komendę „Sekcja dwójkami 
– (chód) – MARSZ” przechodzi w kolumnę dwójkami 
w sposób następujący: numer drugi pierwszego szeregu,  
a za nim numer trzeci tegoż szeregu poruszają się na lewo 
w skos, przy czym numer drugi pierwszego szeregu staje na 
wysokości i obok numeru pierwszego szeregu pierwszego; 
numer pierwszy drugiego szeregu a za nim numer drugi  
i trzeci tegoż szeregu dochodzą na odległość jednego kroku 
do numeru pierwszego szeregu pierwszego, po czym numer 
trzeci drugiego szeregu, maszerując na lewo w skos, staje 
na wysokości i obok numeru drugiego szeregu drugiego.

55. Spieszanie sekcji.

Komenda „Sekcja do walki pieszo – Z KONI”, wykonuje 
się jak następuje. Na zapowiedź - pierwsze i trzecie numery 
wyjmują stopy ze strzemion i zdejmują pętle lanc z nogi.
Na hasło - pierwsze i trzecie numery zeskakują z koni, 
zdejmują wodze wędzidłowe z szyi koni, przeciągając 
przesuwkę na wodzach munsztukowych lub zawiązując 
je w węzeł dla skrócenia; przerzucają strzemiona i oddają 
wodze wędzidłowe numerowi drugiemu swojego szeregu. 
Numery drugie pozostają konno i zwalniają prawą stopę ze 
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strzemienia. Numer pierwszy pierwszego szeregu zakłada 
pętlę swej lancy na prawą stopę a temblak na ramię numerowi 
drugiemu pierwszego szeregu.
Numer trzeci pierwszego szeregu robi to samo, oddając swoją 
lancę numerowi drugiemu drugiego szeregu.
Spieszeni jeźdźcy wybiegają naprzód, (jeśli nie było innego 
rozkazu) i wykonują zbiórkę w kolumnie dwójkami.
Na komendę „Sekcja do walki pieszo wszyscy – Z KONI” 
wykonuje się jak następuje: na zapowiedź jeźdźcy pierwszego 
szeregu luzując od środkowego, wykonują pojedyńczo 
zwykły zwrot w lewo w tył, aby konie obu szeregów były 
zwrócone głowami do siebie; na hasło wszyscy jeźdźcy 
sekcji zsiadają z koni, zdejmują wodze wędzidłowe z szyi 
koni, przeciągając przesuwkę na wodzach munsztukowych, 
przerzucają strzemiona i oddają wodze numerowi drugiemu 
szeregu drugiego, lance opierają lub wbijają w ziemię w 
pobliżu swoich koni, po czym wykonują zbiórkę jak przy 
spieszeniu zwykłym.
Przy pełnym spieszeniu konie sekcji są unieruchomione  
a w wyjątkowych warunkach mogą się poruszać wyłącznie 
stępem, prowadzone przez jednego koniowodnego.

56. Linia harcowników.

Komenda „Sekcja, harcownikami - MARSZ”. Wykonanie 
z kolumny trójkami. Na hasło wykonania kawalerzyści 
pierwszej trójki rozluzowują szyk tak aby ich zaplecznicy 
mogli wjechać na przód, każdy na lewe skrzydło swojego 
poprzednika. Zasady równania normalne. Dowódca sekcji 
oraz lewoskrzydłowy drugiej trójki muszą starannie planować 
łuki zakrętów, ponieważ przy sześciokonnym froncie szyku, 
muszą być one bardzo łagodne.



57. Linia harcowników do boju.

Komenda „Sekcja, harcownikami do boju – MARSZ”.
Linii harcowników do boju używa się do: zwiadów, szarży 
przeciwko piechocie i marszu w ogniu nieprzyjacielskim.
Harcownicy są to jeźdźcy rozsypani w jedną linię w mniej 
więcej jednakowych odstępach między sobą.
Zasadniczo odstęp między jeźdźcami wynosi 6 kroków, jeśli 
w komendzie nie jest podany inny. Dowódca sekcji zajmuje 
miejsce przed jeźdźcem kierunkowym, jadąc w odległości 
trzech kroków.
Sekcja w linii harcowników do boju zajmuje front szerokości 
25 - 30 kroków.
Sekcja z każdego szyku na komendę „Sekcja harcownikami 
do boju (odstęp „x” kroków) - (chód) - MARSZ rozsypuje się 
w linię harcowników w ten sposób, że jeździec kierunkowy 
posuwa się za dowódcą sekcji, a pozostali jeźdźcy zajmują 
miejsca na prawo i na lewo od kierunkowego w odstępach 
6 kroków lub nakazanych. Zaplecznicy zajmują miejsca na 
lewo od swoich poprzedników.
Jeśli chód nie był w komendzie podany, jeźdźcy rozsypują się 
w linię harcowników  do boju zawsze galopem.
Sekcja z linii harcowników do boju formuje kolumnę trójkami, 
dwójkami i po jednemu na komendę „Sekcja - (dwójkami, 
po jednemu) - (chód) - ZBIÓRKA”.

PLUTON

58. Skład plutonu.
Pluton składa się z: dowódcy, oraz 4 (3) sekcji.

59. Szyki zwarte.

• Zbiórka.
• Kolumna trójkami.
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• Kolumna dwójkami.
• Kolumna po jednemu.
• Szyk rozwinięty. 

60. Zbiórka.

Zasadniczym szykiem zbiórki plutonu jest kolumna trójkami. 
Zbiórkę wykonuje się na komendę „Pluton - (chód) – 
ZBIÓRKA”.
Można też zebrać pluton w każdym innym szyku; w tym 
wypadku dowódca daje komendę na przykład „Pluton 
rozwinięty – (chód)  – ZBIÓRKA”.
Sekcje w kolumnie trójkami ruszają chodem nakazanym  
i formują się za dowódcą plutonu.
Jeśli chód nie był podany, zbiórkę wykonuje się w chodzie 
poprzednim (z miejsca kłusem).
Dla ułatwienia zbiórki dowódca plutonu zmniejsza chód  
o jeden stopień, albo się zatrzymuje. 

61. Kolumna trójkami.

Kolumny trójkami używa się do zbiórki i marszu.
Jeźdźcy odliczają do trzech w każdej sekcji na zasadach 
wskazanych dla sekcji (§ 52).
Pluton w kolumnie trójkami wsiada i zsiada z koni zgodnie 
z § 52.
Pluton zawraca w prawo, w lewo i w tył na komendę 
„Pluton w prawo (w lewo) – (w tył) – MARSZ” lub 
na odpowiedni znak i przykład dowódcy; kolumna 
wówczas dąży za dowódcą, jeźdźcy drugich szeregów 
w sekcjach utrzymują kierunek swoich poprzedników,  
a jeźdźcy pierwszych szeregów poruszają się śladem jeźdźców 
sekcji poprzedzającej.
W razie potrzeby dowódca może podać komendę „Pluton 
pojedynczo w tył – MARSZ”; wtedy jeźdźcy każdego 
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Pluton również może być zwrócony w tył na komendę 
„Pluton sekcjami w prawo (w lewo) – (w tył)  – MARSZ”,   
a wtedy każda sekcja wykonywa zwrot w prawo lub w lewo 
w tył.
Jeźdźcy drugich szeregów poruszają się wówczas na skos, 
kryjąc swoich poprzedników.
Jeźdźcy ostatniej dwójki wykonują zwrot jak sekcja.
Dowódca plutonu wykonuje zwrot po czym zajmuje swe 
miejsce na czele plutonu.

62. Kolumna dwójkami.

Kolumny dwójkami używa się do marszu po drogach 
twardych, dla wykorzystania miękkich i wąskich boków 
drogi.
Przejście plutonu z kolumny trójkami do kolumny 
dwójkami wykonuje się na komendę „Pluton dwójkami 
(chód) – MARSZ”; pierwsza sekcja wyciąga się, poruszając 
się za dowódcą plutonu chodem jego konia albo chodem 
poprzednim lub nakazanym, a pozostałe sekcje zatrzymują 
się lub zmniejszają chód o jeden stopień w stosunku do 
poprzedniego lub nakazanego, po czym wyciągają się w 
kolumnę dwójkami przechodząc w chód sekcji czołowej.
Przejście plutonu z kolumny dwójkami do kolumny trójkami 
wykonuje się na komendę „Pluton trójkami (chód) – 
MARSZ”.
Dowódca plutonu posuwa się chodem poprzednim,  
a wszystkie sekcje maszerując chodem dowódcy plutonu 
przechodzą natychmiast do kolumny trójkami, po czym 
sekcje 2, 3 i 4 dochodzą chodem wyższym na odległość 
jednego kroku do sekcji czołowej.
Pluton w kolumnie dwójkami wsiada i zsiada z koni 
oraz zmienia kierunki marszu jak w kolumnie trójkami. 
Kolumny po jednemu używa się do przesączania w terenie 
od zakrycia do zakrycia i wyjątkowo do marszu.
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63. Kolumna po jednemu.

Pluton w kolumnie po jednemu przechodzi do kolumny 
trójkami, dwójkami i odwrotnie oraz zmienia kierunki 
marszu, stosując się do zasad podanych w §60.

64. Szyk rozwinięty.

Szyku rozwiniętego używa się do szarży (głównie przeciwko 
kawalerii) i do przeglądów. Pluton staje w szyku rozwiniętym 
w dwuszeregu. Drugi szereg staje w odległości dwóch kroków 
za szeregiem pierwszym. Kawalerzyści drugiego szeregu 
kryją na swoich poprzedników. Równanie w prawo. Sekcje 
plutonu stają w kolumnach trójkami kolejno od prawego 
skrzydła bez odstępów między sekcjami.
Do wsiadania na koń pluton ustawia się pieszo w szyku 
rozwiniętym, dowódca staje konno w odległości dwóch 
kroków przed środkiem plutonu, a jeźdźcy trzymają swoje 
konie, zgodnie z § 29. 
Na zapowiedź komendy „Pluton do wsiadania” dowódca 
plutonu oraz jeźdźcy l i 3 sekcji wysuwają się na przód na 
trzy długości koni, po czym jeźdźcy każdego szeregu we 
wszystkich sekcjach luzują od środkowego w prawo i w 
lewo; na hasło „NA KOŃ” wszyscy jednocześnie wsiadają na 
koń. Następnie bez dodatkowej komendy jeźdźcy każdego 
szeregu w sekcjach łączą do środkowego na odstęp czucia  
strzemieniem, a sekcje 2 i 4 wychodzą na wysokość sekcji l i 3 
zajmując swoje miejsce w szyku rozwiniętym plutonu.
Zsiadanie z koni odbywa się w sposób podobny do 
wsiadania. Po zejściu z koni szeregowi każdej sekcji pozostają 
rozluzowani, a sekcje l i 3 są wysunięte na przód na trzy 
długości konia.
Dla sformowania szyku rozwiniętego plutonu spieszonego 
dowódca daje komendę „RÓWNAJ”; wówczas jeźdźcy 
każdego szeregu w sekcjach łączą do środkowego, sekcje  



2 i 4 wysuwają się na wysokość sekcji nieparzystych zajmując 
swoje miejsca w szyku rozwiniętym plutonu..
Równanie plutonu w szyku rozwiniętym odbywa się na 
komendę „RÓWNAJ”; jeździec kierunkowy ustawia się w 
odległości dwóch kroków za dowódcą plutonu.
Wszyscy jeźdźcy plutonu zajmują swoje miejsca, ustawiając 
konie prostopadle do linii frontu plutonu i równają na 
kierunkowego.
Jeźdźcy drugiego szeregu, stając w odległości dwóch 
kroków za pierwszym, kryją swoich poprzedników. To samo 
wykonują jeźdźcy trzeciego szeregu w stosunku do drugiego 
szeregu.
Na komendę „BACZNOŚĆ” - jeźdźcy przybierają postawę 
zasadniczą.
Gdy pluton jest ustawiony z końmi pieszo w szyku 
rozwiniętym, na komendę „RÓWNAJ” jeźdźcy zachowują 
się zgodnie z § 31.
Na komendę „Pluton - cofaj – MARSZ” dowódca plutonu 
i wszyscy jeźdźcy cofają się jednocześnie aż do komendy 
„STÓJ”.
Cofanie wykonuje się tylko na kilka kroków.

65. Zmiana kierunku w szyku rozwiniętym.

Dla zmiany kierunku dowódca prowadzi swój pluton za 
sobą znakiem, kierunkiem i chodem swojego konia, albo daje 
komendę „Pluton w prawo (w lewo, w tył) – (chód) – MARSZ”, 
wykonując osobiście półwoltę o promieniu równym połowie 
długości rozwiniętego plutonu, a jednocześnie zmniejszając 
tempo chodu o tyle, żeby skrzydło zajeżdżające mogło się 
poruszać chodem poprzednim lub nakazanym.
Jeźdźcy zachowują czucie strzemieniem, zwracają głowy  
w kierunku skrzydła zajeżdżającego i regulują chód stosownie 
do miejsca, jakie zajmują w szeregu.
Jeźdźcy drugiego i trzeciego szeregu zwracają nieznacznie 
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łopatki swych koni w kierunku skrzydła zajeżdżającego, aby 
móc utrzymać krycie swoich poprzedników.
Po wykonaniu zmiany kierunku pluton zatrzymuje się na 
komendę lub znak dowódcy, albo maszeruje w nakazanym 
kierunku. 

66. Przejście z szyku rozwiniętego w kolumnę.

Pluton wyciąga się w kolumnę trójkami na komendę „Pluton 
trójkami – (chód) – MARSZ”. Na zapowiedź (trójkami, 
dwójkami) drugi szereg zbliża się na odległość jednego kroku 
do pierwszego. Dowódca plutonu staje przed jeźdźcem 
kierunkowym pierwszej (czwartej) sekcji.
Na hasło pierwsza (czwarta) sekcja porusza się za dowódcą 
plutonu w odległości jednego kroku. Druga (trzecia)  
i następne sekcje w miarę uzyskania miejsca posuwają się za 
czołową, maszerując na prawo (na lewo) w skos aż do zajęcia 
swoich miejsc w kolumnie. 
Przejście w kolumnę dwójkami lub po jednemu wykonuje się 
według tych samych zasad i na komendę „Pluton dwójkami 
(po jednemu) – (chód) – MARSZ”.
Na komendę „Pluton sekcjami w prawo (w lewo) – (chód) – 
MARSZ” na zapowiedź (sekcjami) drugi szereg dojeżdża na 
ogon szeregu pierwszego, po czym na hasło sekcje stopniowo 
zajeżdżają w lewo lub w prawo pod kątem 90°, posuwając się 
w nowym kierunku i tworząc kolumnę trójkami.

67. Przejście z kolumny w szyk rozwinięty.

Pluton stojący w miejscu lub poruszający się w kolumnie 
trójkami, zorientowany w kierunku rozwinięcia, przechodzi 
w szyk rozwinięty na komendę „Pluton rozwinięty – (chód) 
– MARSZ”. 
Dowódca plutonu z miejsca wysuwa się naprzód na dwie 
długości konia, a w marszu jedzie chodem poprzednim.



Pierwsza sekcja skierowuje się z miejsca stępem, a w marszu 
chodem poprzednim w prawo w skos o tyle, żeby jeździec 
kierunkowy (plutonu rozwiniętego) mógł kryć dowódcę 
plutonu. 
Inne sekcje kolejno dążą do osiągnięcia swoich miejsc 
na lewo od sekcji poprzedzającej, wykonując ruch z 
miejsca kłusem, a w marszu chodem o jeden stopień 
wyższym lub nakazanym. Po dojściu do miejsca 
każda sekcja przechodzi w chód dowódcy plutonu.
Jeździec kierunkowy zajmuje miejsce w odległości dwóch 
kroków za dowódcą plutonu.
Drugi szereg w odległości dwóch kroków od pierwszego.
Przejście w szyk rozwinięty z kolumny dwójkami i po 
jednemu wykonuje się według tych samych zasad, przy czym 
każda sekcja formuje się trójkami, a następnie maszeruje na 
swoje miejsce. 
Do przejścia w szyk rozwinięty w bok podaje się 
komendę „Pluton sekcjami w lewo (prawo) – 
MARSZ”; sekcje zajeżdżają w lewo lub w prawo pod 
kątem 90°, po czym posuwając się w nowym kierunku  
i tworząc szyk rozwinięty stopniowo zjeżdżają się do sekcji 
kierunkowej na odstęp czucia strzemieniem.

68. Spieszanie plutonu.

Spieszanie plutonu odbywa się z zachowaniem samodzielności 
sekcji, w myśl § 55. 

SZWADRON

69. Skład szwadronu.

Szwadron składa się z: dowódcy, oraz 3 - 4 plutonów.
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70. Szyki zwarte.

• Zbiórka.
• Linia plutonów trójkami.
• Kolumna trójkami.
• Kolumna dwójkami.
• Kolumna po jednemu.
• Kolumna plutonów rozwiniętych.
• Szyk rozwinięty.

71. Zbiórka.

Zasadniczo zbiórkę szwadronu wykonuje się w linii plutonów 
trójkami w zwykłej kolejności plutonów.
Dowódca drugiego plutonu staje w odległości 20 kroków za 
dowódcą szwadronu, pierwszy pluton w prawo od drugiego 
pluton trzeci i czwarty w lewo od drugiego.
Na komendę „Szwadron (chód) – ZBIÓRKA” dowódca 
każdego plutonu prowadzi swój pluton w kolumnie trójkami 
najkrótszą drogą kłusem lub chodem nakazanym na miejsce, 
które ma zająć w szyku. Jeżeli dowódca szwadronu chce 
wykonać zbiórkę w innym szyku, zaznacza to w komendzie.

72. Linia plutonów trójkami.

Linii plutonów trójkami używa się do zbiórki i marszu w 
terenie poprzerzynanym.
Plutony w kolumnach trójkami stają na jednej wysokości w 
odstępach równych szerokości frontu rozwiniętego plutonu, 
licząc od prawego skrzydła jednego plutonu do prawego 
skrzydła następnego plutonu.
Linię plutonów trójkami formuje się z każdego szyku na 
komendę „Szwadron linia plutonów trójkami – (chód) – 
MARSZ” lub na odpowiedni znak.
Szykiem ścieśnionym nazywa się szyk linii plutonów
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trójkami, gdy odstępy między plutonami wynoszą 6 kroków.  
Szwadron przechodzi w szyk ścieśniony na komendę 
„Szwadron linia plutonów trójkami – szyk ścieśniony – 
(chód) – MARSZ”.
Dowódca drugiego plutonu porusza się w odległości 20 
kroków za dowódcą szwadronu, który utrzymuje kierunek. 
Inni dowódcy plutonów maszerują na wysokości dowódcy 
drugiego plutonu.
Linia plutonów trójkami zmienia kierunek na znak 
dowódcy szwadronu lub po wskazaniu nowego punktu 
kierunkowego.
Dowódca drugiego plutonu posuwa się w ślad za dowódcą 
szwadronu lub w kierunku nakazanym. Dowódcy 
pozostałych plutonów zwiększają lub zmniejszają tempo 
chodu stosownie do zajmowanego miejsca i prowadzą swoje 
jednostki najkrótszą drogą w nowym kierunku, stosując się 
do drugiego plutonu i nie starając się przy tym o utrzymanie 
normalnych odstępów, które biorą przy zakończeniu ruchu.
Szwadron wykonuje zwrot w tył na komendę „Szwadron 
plutonami w prawo (w lewo, w tył) – MARSZ” lub na 
odpowiedni znak; każdy pluton wykonuje zwrot w tył, 
stosując się do przepisów zawartych w § 59.
Szwadron będący w linii plutonów trójkami wsiada na koń  
i zsiada z koni na zasadach wskazanych dla plutonu.

ROZDZIAŁ E. MUSZTRA PIESZA ODDZIAŁÓW.

SEKCJA

Musztra piesza oddziałów zasadniczo nie wiele różni się od 
musztry konnej. Różni się w szczegółach: sposobie czucia, 
marszu, zatrzymaniu się, itp. Odpowiednio do tego w 
szczegółach różnią się też komendy, w których odpadają chody 
a hasło „MARSZ” wypowiada się krótko i energicznie. 
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73. Szyki sekcji. 

•Szereg.
•Kolumna trójkami.
•Kolumna dwójkami.
•Kolumna po jednemu.

74. Zbiórka.

Aby ustawić kawalerzystów w szyku dowódca 
zarządza zbiórkę. Na zapowiedź komendy, np.: 
„Pierwsza sekcja”, lub na komendę „BACZNOŚĆ” 
kawalerzyści zwracają się frontem do dowódcy  
i przyjmują postawę zasadniczą. Następnie dowódca podaje 
zapowiedź, np.: „W kolumnie trójkami („w szeregu”)”,  
i staje w postawie zasadniczej w miejscu, w którym chce 
ustawić pododdział. Na hasło „ZBIÓRKA” kawalerzyści 
biegną do dowódcy i stają w nakazanym szyku, w postawie 
zasadniczej i w tym samym co on kierunku (jeżeli nie nakazał 
inaczej). Rozpoczynając formowanie szyku, dowódca 
wychodzi przed front pododdziału na taką odległość, aby 
mógł objąć go wzrokiem lub wykonuje wykrok prawą nogą  
z jednoczesnym zwrotem w lewo. 
Aby wyrównać i pokryć w szyku, dowódca podaje komendę 
„SPOCZNIJ”.
Dowódca może również nakazać zbiórkę w innym miejscu 
lub kierunku. Określa to w komendzie, np.: „Pierwsza 
sekcja, w kolumnie trójkami (w kolumnie dwójkami), na 
drodze, prawe skrzydło (czoło) na wysokości trybuny – 
ZBIÓRKA”.
Aby sformować kolumnę w marszu — na komendę np.: 
„Pierwsza sekcja, w kolumnie dwójkami (trójkami), w 
marszu – ZBIÓRKA” – sekcja dołącza do dowódcy sekcji, 
który dowodzi sekcją będąc prawoskrzydłowym pierwszej 
dwójki (trójki).
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75. „Rozejść się”.

Na komendę „ROZEJŚĆ SIĘ” kawalerzyści natychmiast 
rozchodzą się w dowolnych kierunkach. Dowódca może 
w komendzie określić miejsce, w którym mają przebywać, 
np.: „Na łąkę - ROZEJŚĆ SIĘ”, „Do namiotów (biegiem) -  
- ROZEJŚĆ SIĘ”, lub kierunek rozejścia się, np.: „Od czoła, 
w prawo - ROZEJŚĆ SIĘ”, „W tył - ROZEJŚĆ SIĘ”.
Komendę „ROZEJŚĆ SIĘ” można podać w każdym szyku w 
miejscu lub w marszu.

76. Równanie i krycie.

Równanie i krycie w szyku kawalerzyści wykonują 
samoczynnie po komendzie „SPOCZNIJ” albo na komendę 
„Równaj - W PRAWO (W LEWO)”.
Na komendę „Równaj - W PRAWO (W LEWO)” wszyscy 
kawalerzyści jednocześnie i energicznie zwracają głowy 
w prawo (w lewo), z wyjątkiem prawoskrzydłowego 
(lewoskrzydłowego), i stają tak, aby prawym (lewym) 
okiem widzieć tylko swego sąsiada, a lewym (prawym) 
pierś czwartego od siebie. Po wyrównaniu, na komendę 
„BACZNOŚĆ” jednocześnie zwracają głowy na wprost.

77. Odliczanie.

Odliczanie stosuje się w celu ustalenia stanu liczbowego sekcji 
lub sformowania nowego szyku. Wykonuje się je na komendę 
np.: „Kolejno – ODLICZ”, „Do dwóch (trzech) – ODLICZ”. 
Można także nakazać odliczanie do jakiejkolwiek liczby, np.: 
„Do czterech (pięciu) – ODLICZ”. Na hasło „ODLICZ” 
kawalerzyści pierwszego szeregu zwracają jednocześnie 
głowy w prawo z wyjątkiem prawoskrzydłowego. 
Prawoskrzydłowy pierwszego szeregu zwraca głowę w lewo 
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i wraz z nimi przyjmują postawę swobodną. Jeżeli dwuszereg 
jest niepełny, to lewoskrzydłowy drugiego szeregu - po 
odliczeniu - zwraca głowę w kierunku dowódcy i melduje 
głośno: „Niepełny”.
Aby sformować kolumnę dwójkową z sekcji maszerującej 
po jednemu, stosuje się odliczanie w marszu na 
komendę „Do dwóch – ODLICZ”. Kawalerzyści 
odliczają wówczas, nie zmieniając tempa marszu,  
i kolejno zwracają głowy w lewo. W podobny sposób 
wykonuje się w marszu komendę „Kolejno — ODLICZ”.

78. Odstępowanie i łączenie. 

Odstępowanie nakazuje się, aby ułatwić przegląd lub 
zapewnić większą swobodę ruchów w czasie ćwiczeń. Polega 
ono na zwiększeniu odstępów między kawalerzystami  
o liczbę kroków podaną w komendzie, np. „Od 
prawoskrzydłowego (lewoskrzydłowego), pięć (dziesięć) 
kroków – ODSTĄP (biegiem - ODSTĄP)”. Na hasło  
komendy wszyscy – z wyjątkiem skrzydłowego, od którego 
zaczyna się odstępowanie — robią w lewo (prawo) zwrot  
i maszerują (biegną) w nakazanym kierunku, oglądając się  
przez lewe ramię – każdy na bezpośrednio za nim  
maszerującego (biegnącego) kawalerzystę. Po 
jego zatrzymaniu się następny robi tyle kroków, 
ile podano w komendzie. Następnie zatrzymuje 
się, robi w prawo (lewo) zwrot, wyrównuje  
i samorzutnie przyjmuje postawę swobodną.
Podczas odstępowania od środka wskazuje się kawalerzystę, 
od którego należy rozpocząć wykonywanie tej czynności. Na 
komendę, np. „Od szwoleżera (ułana, strzelca, kanoniera, 
krakusa) Kowalskiego, krok – ODSTĄP” lub „Od 
szwoleżera (ułana, strzelca) Kowalskiego, w prawo (w lewo), 
krok – ODSTĄP”, wyznaczony żołnierz mówi „Jestem”  
i na sekundę podnosi lewą rękę do poziomu z dłonią  

88                                                 FEDERACJA KAWALERII OCHOTNICZEJ
___________________________________________________________________



ułożoną w płaszczyźnie pionowej.
Jeżeli pododdział jest ustawiony w dwuszeregu, lewą rękę 
podnosi do poziomu również żołnierz kryjący wskazanego  
z pierwszego szeregu. 
Łączenie odbywa się w odwrotnym kierunku niż 
odstępowanie na komendę, np.: „Do prawoskrzydłowego 
(lewoskrzydłowego) – ŁĄCZ (biegiem – ŁĄCZ)” lub 
„Do szwoleżera (ułana, strzelca, kanoniera, krakusa) 
 Kowalskiego – ŁĄCZ (biegiem – ŁĄCZ)” albo „Do szwoleżera 
(ułana, strzelca, kanoniera, krakusa) Kowalskiego, w lewo 
(w prawo) – ŁĄCZ (biegiem – ŁĄCZ)”.

79. Przesunięcie szyku.

Przesunięcie szyku o krok w przód lub w tył odbywa się na 
komendę, np.: „Pierwsza sekcja, krok na wprost (w tył) – 
MARSZ”. Żołnierze robią krok w nakazanym kierunku, nie 
zmieniając frontu.
Aby przesunąć szyk do przodu na odległość większą niż 
krok podaje się komendę, np.: „Sekcja, sześć kroków 
na wprost – MARSZ” lub – jeżeli nie podaje się liczby 
kroków – „Sekcja, na wprost – MARSZ”. Aby przesunąć 
szyk w tył na odległość większą niż krok, najpierw 
należy podać komendę do wykonania zwrotu w tył,  
a następnie – dotyczącą przesunięcia. Przesunięcie szyku 
w prawo (lewo) wykonuje się po zmianie frontu szyku.

80. Zmiany frontu.

Zmiany frontu sekcji w szyku rozwiniętym dokonuje się 
na komendę, np.: „Sekcja, w prawo (w lewo) zachodź – 
MARSZ”. Kawalerzysta skrzydłowy nieruchomego skrzydła 
zachodzi w miejscu w prawo (w lewo) w takim tempie, aby 
maszerujący po okręgu mogli zachować równanie. Po dojściu 
sekcji do odpowiedniego miejsca dowódca podaje komendę
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„Sekcja – STÓJ” Zachodzenie odbywa się krokiem 
zwykłym.

81. Zmiany szyków.

Zmianę szyku z szeregu na kolumnę trójkami wykonuje się na 
komendę: „Sekcja trójkami w prawo – MARSZ”. Kawalerzyści  
pierwszej i drugiej trójki na tę komendę wychodzą 
jednocześnie na wprost i w prawo formując kolumnę 
trójkami, przy czym jedynki maszerują w miejscu, dwójki 
poruszają się krokiem zwykłym a trójki wydłużają krok 
tak, aby po trzech krokach sformować kolumną trójkami  
i automatycznie się zatrzymać. Punktem  obrotu są jedynki.
Przejście z kolumny trójkami w szyk rozwinięty wykonuje 
się po zatrzymaniu na komendę: „Sekcja trójkami,  stawaj 
w lewo – MARSZ”.Kawalerzyści pierwszej i drugiej trójki 
na tę komendę wychodzą jednocześnie na wprost i w lewo 
tworząc szereg, przy czym trójki maszerują w miejscu, 
dwójki poruszają się krokiem zwykłym a jedynki wydłużają 
krok tak, aby po trzech krokach utworzyć szereg. Osią obrotu 
są trójki.
W marszu z kolumny trójkami w kolumnę dwójkami 
przechodzi się na komendę „Sekcja dwójkami – MARSZ”. 
Kawalerzysta będący lewoskrzydłowym w pierwszej trójce 
przesuwa się w takt marszu za swych sąsiadów i dołącza  
z lewej strony do prawoskrzydłowego drugiej trójki, który  
w tym czasie wysuwa się w takt marszu do przodu.
Z kolumny dwójkami w kolumnę trójkami przechodzi się na 
komendę „Sekcja trójkami – MARSZ”.
Lewoskrzydłowy drugiej dwójki przesuwa się w przód na 
lewo od pierwszej dwójki, trzecia dwójka dołącza na lewo od 
prawoskrzydłowego drugiej dwójki.
W marszu z kolumny dwójkami w kolumną po jednemu 
przechodzi się na komendę „Sekcja po jednemu – MARSZ”. 
Kawalerzyści z lewego rzędu przesuwają się w takt marszu 
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za swych prawych sąsiadów, zachowując regulaminowe 
odległości.
Z kolumny po jednemu w kolumnę dwójkami przechodzi się 
na komendę „Sekcja dwójkami – MARSZ”. Kawalerzyści, na 
których podczas odliczania wypadła liczba dwa, przesuwają 
się w przód na lewo od swych poprzedników. Ustawione w 
ten sposób dwójki dołączają i kryją dwójkę czołową, która 
skraca krok bez komendy. 

PLUTON

82. Szyki plutonu. 

•Szereg.
•Dwuszereg.
•Kolumna po jednemu.
•Kolumna dwójkami.
•Kolumna trójkami.

83. Zaginanie skrzydeł szyku.

Skrzydła szyku rozwiniętego zagina się; na komendę, np.: 
„Pierwsza sekcja zagiąć skrzydło - MARSZ”, „Od szwoleżera 
(ułana, strzelca, kanoniera, krakusa) Kowalskiego, zagiąć 
lewe (prawe) skrzydło – MARSZ”.
Jeśli zaginanie następuje od wyznaczonego kawalerzysty, 
mówi on wówczas „Jestem” i podnosi na sekundę lewą rękę 
do poziomu. Stojący za nim w następnych szeregach również 
podnoszą lewe ręce do poziomu.
Na komendę dotyczącą zagięcia skrzydeł pododdział 
lub kawalerzyści skrzydłowi, wraz z wymienionymi w 
zapowiedzi, zaginają skrzydło (skrzydła), przesuwając się do 
przodu krokiem zwykłym.
Wymieniony kawalerzysta zachodzi w miejscu w prawo 
(w lewo) w takim tempie, aby maszerujący po okręgu 
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mogli zachować równanie. Kawalerzyści ci zatrzymują 
się po dojściu do miejsca, w którym są ustawieni pod 
kątem 90° w stosunku do frontu pododdziału. Po 
zagięciu skrzydeł podaje się komendę „SPOCZNIJ”. 
Skrzydła odgina się na komendy, np.: „Pierwsza i trzecia 
sekcja (od szwoleżera (ułana, strzelca, kanoniera, krakusa) 
Kowalskiego) w tył – ZWROT”; „Odgiąć skrzydła – 
MARSZ”. Kawalerzyści zaginający poprzednio skrzydła 
robią w tył zwrot, wracają na poprzednie miejsce w taki sam 
sposób, jak podczas zaginania skrzydeł i zatrzymują się na 
linii pododdziału. Na komendę „W tył – ZWROT” robią w 
tył zwrot, po czym na komendę „SPOCZNIJ” przyjmują 
postawę swobodną. 

84. Zmiany szyków.

Zmianę szyku z dwuszeregu na kolumnę trójkami wykonuje 
się na komendę: „Pluton sekcjami w prawo – MARSZ”.
Na tą komendę kawalerzyści pierwszej trójki sekcji formują 
kolumnę trójkami pięcioma krokami, przy czym pierwszy 
krok wykonują na wprost, dwa kolejne po łuku w prawo  
i ostatnie dwa na wprost.
Kawalerzyści drugiej trójki sekcji w tym samy czasie 
wykonują dwa kroki na wprost, dwa po łuku w prawo  
i ostatni krok ponownie na wprost, zajmując miejsce za 
swoimi poprzednikami z pierwszej trójki.
Wyrównanie szyku następuje po komendzie „SPOCZNIJ”.
Przejście z kolumny trójkami w dwuszereg wykonuje się na 
komendę: „Pluton sekcjami, stawaj w lewo – MARSZ”.
Wykonanie analogiczne jak w poprzednim zagadnieniu. 
  
85. Inne zmiany szyków.

Inne zmiany szyków, zbiórki, rozejścia się, równanie i krycie, 
odliczanie, odstępowanie, przesuwanie oraz zmianę frontu
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szyku rozwiniętego i przejścia z szyku rozwiniętego w 
marszowy i odwrotnie wykonuje się według zasad podanych 
dla sekcji. 

SZWADRON

86. Szyki szwadronu.

Szyki rozwinięte i marszowe szwadronu jak również zmiany 
szyków takie same jak szyki i ustawienia plutonu. 
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____________________________________________
WARSZAWA 2012

FEDERACJA KAWALERII OCHOTNICZEJ
____________________________________________

REGULAMIN 
MUNDUROWY



ROZDZIAŁ A. ZASADY OGÓLNE.

1.Regulamin Mundurowy Federacji Kawalerii Ochotniczej, 
zwany dalej „przepisami mundurowymi”, określa 
wygląd zewnętrzny członków FKO, występujących w 
umundurowaniu, zwanym również „mundurem” lub 
„ubiorem”.

2.Mundur, jego barwa, krój i oznaki stanowią zewnętrzny 
znak przynależności do Federacji Kawalerii Ochotniczej. 
Mundurem Kawalerii Ochotniczej jest kompletny ubiór 
wykonany zgodnie z przepisami określającymi jego wzór, 
barwę oraz posiadający oznaki historyczne kawalerii.

3.Oznaki Kawalerii Ochotniczej:
•orzeł wz. 1919 ze skrzyżowanymi szablami na tarczy 
amazonek;
•oznaki stopni;
•oznaki korpusu osobowego i służb;
•oznaki szkolne;
•oznaki rozpoznawcze.

4.Obowiązkiem kawalerzysty - ochotnika jest dbanie o mundur  
i utrzymanie go w stanie zapewniającym elegancki i schludny 
wygląd.

5.Regulamin Mundurowy określa w szczególności: 
•rodzaje oraz skład ubiorów i zestawów ubiorczych;
•okoliczności występowania w poszczególnych ubiorach;
•zasady i sposób noszenia podstawowych przedmiotów 
zaopatrzenia mundurowego, oznak i odznak oraz orderów 
i odznaczeń;
•uprawnienia przełożonych do ustalania zestawów 
ubiorczych na określone okoliczności;
•wygląd zewnętrzny kawalerzystów kawalerii ochotniczej
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występujących w poszczególnych zestawach ubiorczych; 

6.Obowiązek noszenia umundurowania mają kawalerzyści 
kawalerii ochotniczej w czasie wystąpień publicznych, 
zawodów sportowych i na skutek zarządzenia wydanego 
przez władze zwierzchnie organizacji do której należą.

7.Podczas noszenia umundurowania:
•należy użytkować tylko te przedmioty zaopatrzenia 
mundurowego, które zostały  wyprodukowane zgodnie z 
obowiązującymi wzorami i opisami;
•każdy przedmiot zaopatrzenia mundurowego powinien 
być należycie dopasowany, nie wolno jednak dokonywać 
przeróbek lub poprawek zniekształcających go;
•przedmioty zaopatrzenia mundurowego, które nie mają 
pełnej wartości użytkowej, a w szczególności nie zapewniają 
należytego wyglądu zewnętrznego, mogą być używane tylko 
w miejscach zakwaterowania i odbywania szkoleń.

8.Kawalerzyści Federacji Kawalerii Ochotniczej noszą ubiory 
i oznaki kawalerii wg. wzorów obowiązujących w 1939 roku. 
Noszenie mundurów  innych wzorów wymaga zezwolenia 
zarządu FKO.

9.Ubiory nosi się według ustalonych zestawów ubiorczych, 
w zależności od pory roku.
Rozróżnia się okres letni trwający od dnia 1 maja do dnia 
30 września i okres zimowy od dnia 1 października do 
dnia 30 kwietnia. Miesiące marzec, kwiecień, październik 
i listopad stanowią okres przejściowy. Zestawy ubiorcze 
zawiera Rozdział E. Regulaminu Mundurowego. W okresie 
przejściowym dopuszcza się noszenie ubiorów letnich.

10.W zależności od warunków atmosferycznych ubiór 
ustala:



•w przypadku wystąpień zbiorowych – dowódca 
uroczystości;
•w przypadku wystąpień indywidualnych – kawalerzysta 
kawalerii ochotniczej.

11.Zezwala się na noszenie oznak żałoby w postaci opaski  
z krepy, szerokości 5 cm, na lewym rękawie płaszcza  
i kurtki.

12.Zabrania się:
•użytkowania przedmiotów zaopatrzenia mundurowego 
niezgodnie z ich przeznaczeniem;
•noszenia przedmiotów zaopatrzenia mundurowego  
w połączeniu z przedmiotami ubioru cywilnego;
•noszenia przedmiotów zaopatrzenia mundurowego innych 
niż przewiduje  dany zestaw  umundurowania.

13.Władze stowarzyszenia:
•sprawują nadzór nad przestrzeganiem przepisów ubiorczych 
w stowarzyszeniu;
•ustalają rodzaj zestawu ubiorczego dla kawalerzystów 
kawalerii ochotniczej (oddziałów i pododdziałów) biorących 
udział w uroczystościach, paradach, pogrzebach oraz w innych 
okolicznościach nie określonych w niniejszych przepisach, 
jeżeli zachodzi konieczność zachowania jednolitości ubioru.

14.Dowódca oddziału zrzeszonego w FKO ustala ubiór na 
określoną okoliczność według odpowiednich zestawów 
ubiorczych, oraz ponosi odpowiedzialność, za przestrzeganie 
przepisów i dyscypliny ubiorczej w jednostce.

15.Ubiór kawalerzysty FKO powinien być zawsze zgodny 
z postanowieniami niniejszych przepisów ubiorczych. 
Naruszenie przepisów ubiorczych stanowi przewinienie 
dyscyplinarne.
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ROZDZIAŁ B. PODZIAŁ UBIORÓW I ZASADY ICH 
NOSZENIA.

16.W zależności od przeznaczenia umundurowanie kawalerii 
ochotniczej dzieli się na:
•ubiory garnizonowe:
—służbowe
—pozasłużbowe
—wieczorowe
•ubiór polowy.

17.Ubiór służbowy jest noszony podczas ćwiczeń, na paradach, 
rewiach, przeglądach, pogrzebach, przy meldowaniu się, w 
czasie pełnienia służby garnizonowej, na specjalny rozkaz 
i we wszystkich okolicznościach uroczystego, oficjalnego, 
występowania. Obowiązuje szabla z temblakiem na żabce.

18.Ubiór pozasłużbowy obowiązuje w służbie codziennej, 
we wszystkich okolicznościach nie wymagających noszenia 
ubioru polowego, służbowego, wieczorowego i roboczego.

19.Ubiór wieczorowy obowiązuje na balach, rautach, zabawach 
tanecznych, przyjęciach wieczorowych oraz w czasie przyjęć 
oficjalnych i towarzyskich odbywających się po godz. 1800. 
Podczas uroczystych akademii, galowych przedstawień, 
itp. należy zachować przy sobie szablę na rapciach, 
czapkę i rękawiczki. Poza tymi okolicznościami szablę  
i czapkę należy zostawić w szatni.

20.Ubiór polowy jest noszony podczas:
•zajęć na terenie miejsca zakwaterowania, placów ćwiczeń, 
strzelnic, jeżeli z ich charakteru nie wynika konieczność 
występowania w innych ubiorach;



•szkoleń i ćwiczeń w terenie.

21.Czapka garnizonowa. Krój czapki jest ściśle określony 
przepisami. Nie wolno deformować góry czapki ani daszka. 
Naszywki na czapce dla oficerów powinny być ze srebrnego 
galonu i karmazynowego dla chorążych. Gwiazdki 
haftowane.

22.Czapka polowa rogatywka wz.37. Noszona wraz  
z mundurem polowym. Orzełek haftowany.

23.Furażerka. Furażerka jest nakryciem głowy 
przeznaczonym do noszenia wyłącznie poza służbą 
wraz z mundurem polowym. Nie wolno na niej 
umieszczać żadnych odznak oprócz haftowanego  
orzełka i proporczyka.

24.Hełm wz. 15 Adrian. Przeznaczony do noszenia wszędzie, 
gdzie konieczne jest twarde nakrycie głowy.

25.Płaszcz. Wykonany z dostatecznie grubego sukna, 
niezbyt obcisły, aby nie krępował ruchów, jednak dobrze 
przylegający. W szyku pieszym płaszcz nosi się zawsze 
zapięty na wszystkie guziki. Dozwolony jest szalik w barwie 
otoku.

26.Kurtka. Kurtka jest tym elementem stroju, który 
zwraca na siebie najbardziej uwagę, dlatego wymaga 
szczególnej staranności. Powinna być dobrze skrojona 
i dobrze przylegać, jednak nie może krępować 
ruchów. Krawędzie mankietów muszą być całe, czyste  
i nie postrzępione. Wężyki na kołnierzu nieobszarpane. 
Guziki nie zardzewiałe i  czyste, dziurki dobrze zaobrębione. 
Kieszeni kurtki nie wolno wypychać gdyż wygląda to 
nieestetycznie.
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27.Żabot i halsztuk. Używany do ochrony kołnierzyka kurtki 
mundurowej. Do munduru garnizonowego w kolorze białym 
o niewątpliwej czystości, do polowego w ochronnym. 

28.Pas główny z żabką. Wykonany z dobrej skóry. Najlepiej 
podszyty irchą lub cienkim suknem aby nie wycierał i nie 
farbował kurtki. Dla oficerów z szelką naramienną. Żabka do 
szabli powinna być tego samego koloru co pas.

29.Pas salonowy z rapciami. Wolno go nosić tylko przy 
mundurze wieczorowym. Wymaga szczególnej uwagi 
ponieważ łatwo się strzępi.
 
30.Rękawiczki. Brązowe, skórzane do munduru służbowego, 
pozasłużbowego i polowego oraz kremowe, irchowe do 
ubioru wieczorowego.

31.Spodnie do butów do jazdy konnej. Ich barwa nie powinna 
zbytnio odbiegać od koloru kurtki mundurowej. W miarę 
szerokie do kolan, od kolan w dół rozcięte i zesznurowane 
sznurowadłami. 
 
32.Spodnie ciemne z lampasami.  Wymagają szczególnej 
pieczy, łatwo bowiem ulegają poplamieniu. Do spodni 
wieczorowych obowiązuje noszenie strzemiączek sukiennych 
tego samego koloru co spodnie.

33.Buty wysokie. Wykonane z czarnej skóry. Cholewa nie 
powinna uciskać łydki i tamować obiegu krwi. Powinny 
sięgać pod kolano, dwa palce poniżej stawu kolanowego.

34.Buty lakierowane gładkie. Wykonane z czarnej skóry 
lakierowanej. Można je nosić wyłącznie do ubioru 
wieczorowego. Zamiast ostróg mają okucie na obcasie.



35.Ostrogi. Muszą być z białego metalu, wolne od rdzy, 
błyszczące i niepogięte. Przymocowane do butów czarnymi 
paskami do ostróg. Paski muszą być czyste i wypastowane.

36.Nauszniki. Przy silnych mrozach dozwolone jest używanie 
nauszników koloru ochronnego.

37.Szabla. Szabla musi być zawsze błyszcząca. Rękojeść, 
głownia i pochwa muszą lśnić. Pogięta pochwa i zaśniedziała 
rękojeść są smutnym świadectwem wartości właściciela. 
Temblak musi być zawsze czysty i błyszczący.

38.Szpicruty i palcaty. Używanie ich jest dozwolone wyłącznie 
podczas jazdy konnej oraz konnych ćwiczeń.

39.Drobiazgi. Na palcach można nosić jedynie obrączkę 
ślubną ewentualnie sygnet. Do spinania mankietów koszuli 
można używać spinek złotych, srebrnych, z masy perłowej 
bądź rogu. Ogólnie zaleca się zachowanie umiaru w używaniu 
różnych dodatków.

ROZDZIAŁ C. OZNAKI KAWALERII OCHOTNICZEJ.

38.Orły. Kawalerzyści FKO noszą na mundurowych 
nakryciach głowy orła:
•na czapkach rogatywkach wz.35, oraz garnizonowych wz.36 
– orła wz.19, w kolorze starego złota, ze skrzyżowanymi 
szablami na tarczy amazonek;
•na czapkach rogatywkach polowych i furażerkach – orzeł 
metalowy lub haftowany (wys. 40-45 mm);
•na guzikach munduru (guzik metalowy, koloru starego 
srebra) – orzeł wz.27.

39.Oznaczenia stopni. Stopnie kawalerii ochotniczej nosi się: 
•na czapkach rogatywkach wz. 35 i garnizonowych wz. 36;
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•na naramiennikach kurtek i płaszczy.

40.W Federacji Kawalerii Ochotniczej używa się następujących 
oznaczeń stopni:
•na czapkach garnizonowych:
—szwoleżer (ułan, strzelec, kanonier, krakus) – nie ma 
oznaczeń;
—starszy szwoleżer (ułan, strzelec, kanonier, krakus) 
kawalerii ochotniczej – jeden pasek barwy starego złota, dł. 3 
cm i szer. 5 mm, umieszczony w linii równolegle do krawędzi 
otoku;
—kapral kawalerii ochotniczej – dwa paski jw., odstęp między 
paskami 2 mm;
—plutonowy kawalerii ochotniczej – trzy paski jw. odstęp 
między paskami 2 mm;
—wachmistrz (ogniomistrz) kawalerii ochotniczej – galon w 
formie „krokiewki” skierowana kątem w dół;
—starszy wachmistrz (ogniomistrz) kawalerii ochotniczej – 
dwie „krokiewki” jw.;
—chorąży kawalerii ochotniczej - jedną gwiazdkę koloru 
starego złota oraz galon z bawełnianej lub jedwabnej 
tasiemki karmazynowej na górnej krawędzi otoku rogatywki 
lub czapki okrągłej, oraz na czapkach rogatywkach wzdłuż 
zszycia kwater na krzyż;
—podporucznik kawalerii ochotniczej -  jedną gwiazdkę 
koloru starego złota na środku otoku oraz srebrny galon na 
górnej krawędzi otoku rogatywki lub czapki okrągłej, oraz na 
czapkach rogatywkach wzdłuż zszycia kwater na krzyż;
—porucznik kawalerii ochotniczej - dwie gwiazdki koloru 
starego złota, odległość między ramionami gwiazdek wynosi 
2 mm, oraz srebrny galon na górnej krawędzi otoku rogatywki 
lub czapki okrągłej, oraz na czapkach rogatywkach wzdłuż 
zszycia kwater na krzyż;
—rotmistrz kawalerii ochotniczej - trzy gwiazdki 
koloru starego złota, odległość między ramionami 
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gwiazdek wynosi 2mm oraz srebrny galon na górnej 
krawędzi otoku rogatywki lub czapki okrągłej, oraz na 
czapkach rogatywkach wzdłuż zszycia kwater na krzyż; 
•na naramiennikach kurtek i płaszczy mundurowych:
—szwoleżer (ułan, strzelec, kanonier, krakus) – nie ma 
oznaczeń;
—starszy szwoleżer (ułan, strzelec, kanonier, krakus) 
kawalerii ochotniczej – jeden pasek szer. 5 mm barwy starego 
złota;
—kapral kawalerii ochotniczej – dwa paski jw., odstęp 
międzypaskami 2 mm;
—plutonowy kawalerii ochotniczej – trzy paski jw., odstęp 
między paskami 2 mm;
—wachmistrz (ogniomistrz) kawalerii ochotniczej – galon 
wzdłuż brzegu naramiennika z wyjątkiem strony wszytej w 
rękaw; w środku naramiennika jeden galon w kształcie kąta, 
barwy starego złota;
—starszy wachmistrz (ogniomistrz) kawalerii ochotniczej 
– galon wzdłuż brzegu naramiennika z wyjątkiem strony 
wszytej w rękaw, na środku naramiennika dwa galony w 
kształcie; barwa galonu jw.;
—podporucznik kawalerii ochotniczej – jedna gwiazdka 
koloru starego złota;
—porucznik kawalerii ochotniczej – dwie gwiazdki jw.;
—rotmistrz kawalerii ochotniczej – trzy gwiazdki jw.
•Na kołnierzach kurtek mundurowych:
—szwoleżerowie (ułani, strzelcy, kanonierzy, krakusi)  
i podoficerowie kawalerii ochotniczej – naszyty wężyk  
z galonu szer. 5 mm koloru srebrnego, ostro załamany;
—oficerowie i chorążowie kawalerii ochotniczej – wężyk 
haftowany srebrem w trzy równoległe paski, ułożony w gęste 
załamania.

41.Na furażerkach i czapkach polowych  oznak stopni nie 
umieszcza się.
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42.Oznaki korpusu osobowego kawalerii ochotniczej i służb 
pomocniczych.
•Oznaką korpusu osobowego kawalerii ochotniczej są 
proporczyki noszone na:
—kołnierzach kurtek mundurowych (z wyjątkiem mundurów 
polowych);
—kołnierzach płaszczy sukiennych;
—pelerynach sukiennych.
•Oznakami służb są:
—medycyny – otok na czapce wiśniowy, na kołnierzu kurtki 
łapka wiśniowa z wypustką niebieską; na kołnierzu płaszcza 
podwójny pasek (górny niebieski, dolny wiśniowy);
—weterynarii – otok wiśniowy, na kołnierzu kurtki łapka 
wiśniowa z wypustką zieloną, na kołnierzu płaszcza 
podwójny pasek (górny zielony, dolny wiśniowy);
—intendentury – otok szafirowy, na kołnierzu kurtki łapka 
szafirowa z wypustką wiśniową, na kołnierzu płaszcza 
podwójny pasek (górny wiśniowy, dolny szafirowy);
—kapelani – otok fioletowy, łapka fioletowa z emblematem 
krzyża; emblemat krzyża również na mundurach polowych.

43.Oznaki szkolne. Szwoleżerowie (ułani, strzelcy, kanonierzy, 
krakusi) kawalerii ochotniczej kursańci Szkoły Podchorążych 
Kawalerii Ochotniczej noszą biało-czerwony pleciony sznurek, 
średnicy 3 mm dokoła naramienników kurtek oraz emblematy 
szkoły (SPKO w wieńcu) na proporczykach na kołnierzu kurtki  
i płaszcza. Po ukończeniu SPKO podchorążowie kawalerii 
ochotniczej noszą odznaki stopni, biało-czerwony pleciony 
sznurek, średnicy 3 mm dokoła naramienników kurtek oraz 
srebrny galon na szwie rękawa.
Kadra CWKO nosi na kołnierzach kurtek i płaszczów 
emblemat szkoły (CWKO w wieńcu).

44.Oznaki rozpoznawcze. Oznakami rozpoznawczymi 
oddziałów kawalerii ochotniczej są:



•proporczyki na kołnierzach i furażerkach;
•numery lub monogramy pułków na naramiennikach;
•barwy otoków czapek garnizonowych;
•barwy lampasów na szaserach
•łapki na kołnierzach kurtek (służby);
•paski na kołnierzach płaszczy (służby).

45.Sznury naramienne. Sznury pojedyncze (o jednym 
warkoczu) nosi adiutant; przy mundurze garnizonowym 
w kolorze srebrnym, przy mundurze polowym barwy 
ochronnej.

46.Trębacze noszą rękawy obszyte srebrną taśmą w kształcie 
kątów oraz „jaskółcze gniazda” na ramionach, na podkładzie 
w barwie pułku i takież naramienniki. Rękawiczki białe 
muszkieterki.

ROZDZIAŁ D. ODZNAKI CZŁONKOWSKIE, PUŁKOWE  
I SZWADRONOWE.

47.Odznakę członkowską FKO oraz odznaki szkolne nosi się 
na środku prawej górnej kieszeni kurtki mundurowej.

48.Odznaki pamiątkowe (pułkowe i szwadronowe) należy 
nosić na lewej górnej kieszeni kurtki.

49.Dopuszcza się noszenia najwyżej po trzy odznaki 
pamiątkowe, w następującym układzie: 
•jedna odznaka – na środku kieszeni;
•dwie odznaki – jedna pod drugą, pod guzikami kieszeni 
munduru;
•trzy odznaki – w trójkąt – jedna wyżej, dwie równolegle 
niżej. 
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ROZDZIAŁ E. UBIÓR KAWALERZYSTÓW FKO  
W ZAWODACH JEŹDZIECKICH

50. Kawalerzyści startujący w zawodach jeździeckich 
muszą mieć świadomość, że swoim wyglądem i postawą 
podczas występów w zawodach reprezentują swój 
oddział (Stowarzyszenie) oraz całą Federację Kawalerii 
Ochotniczej. Dlatego są zobowiązani do utrzymywania 
całego swojego munduru w należytej czystości  
i schludności. To samo dotyczy rzędu wojskowego  
i sportowego.

51. Kawalerzyści startujący w konkursach ujeżdżenia 
występują w mundurach garnizonowych bez pasa głównego, 
nakrycie głowy – czapka rogatywka wz. 35, względnie czapka 
garnizonowa okrągła wz. 36, rękawiczki brązowe. W tych 
konkursach obowiązkowe są ostrogi (przepisy PZJ).

52. Konkursy skoków przez przeszkody. Mundur 
– jak wyżej, również bez pasa głównego. Ostrogi  
i rękawiczki nie są obowiązkowe. Obowiązuje twarde 
nakrycie głowy z trzypunktowym zapięciem. Jeździec oddaje 
honory salutując. 

53. Próba terenowa. Ze względu na charakterystykę próby 
przeważnie nie używa się munduru. Obowiązkowe jest 
twarde nakrycie głowy z trzypunktowym zapięciem oraz 
kamizelka ochronna. W przypadku gdy próba jest częścią 
zawodów Militari i regulamin przewiduje start na stroczonym 
siodle wojskowym, zawodnika obowiązuje mundur polowy 
lub garnizonowy.

54. Próba władania białą bronią. O ile regulamin zawodów 
nie nakazuje munduru polowego, to zawodnik występuje w
pełnym mundurze garnizonowym. 



55. Prezentacja ekip i dekoracja. Podczas prezentacji ekip  
i dekoracji zawodnicy występują w mundurze jak w § 51. 

ROZDZIAŁ F. ZESTAWY UBIORCZE.

49.Ubiór garnizonowy służbowy.
Lp Nazwa przedmiotu Zestawy 

ubiorcze
Uwagi

zima lato

1 Czapka  
garnizonowa 
rogatywka wz. 35         

x x ułani, strzelcy konni, 
kanonierzy, krakusi, 
służby

2 Czapka 
garnizonowa 
okrągła wz.36

x x szwoleżerowie, KOP

3 Kurtka mundurowa 
sukienna wz. 36               

x x

4 Kurtka mundurowa 
krakusów wz.36               

x x krakusi

5 Kurtka mundurowa  
letnia wz.36                                       

x

6 Spodnie sukienne 
kawaleryjskie 
wz.36            

x x

7 Spodnie 
kawaleryjskie 
krakusów wz.38           

x x krakusi

8 Spodnie oficerskie 
do wysokich butów 
wz.36

x x oficerowie, chorążowie
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Lp Nazwa przedmiotu Zestawy ubiorcze Uwagi

zima lato

9 Płaszcz sukienny 
wz.36 oficerski                      

x oficerowie, chorążowie

10 Płaszcz sukienny 
wz.36 żołnierski                    

x

11 Buty kawaleryjskie 
wz.31                                 

x x

12 Buty  oficerskie  
wz.31                                       

x x oficerowie, chorążowie

13 Halsztuk  biały x x

14 Żabot oficerski biały x x oficerowie, chorążowie

15 Pas oficerski z szelką 
naramienną wz. 36

x x oficerowie, chorążowie

16 Pas żołnierski  
wz. 31

x x

17 Rękawiczki brązowe                                           x x

18 Rękawice 
muszkieterki wz.36 

x x oficerowie, adiutant, 
poczet sztandarowy

19 Sznury adiutanckie 
naramienne                           

x x adiutant



50.Ubiór garnizonowy pozasłużbowy. 
Lp Nazwa przedmiotu Zestawy 

ubiorcze
Uwagi

zima lato

1 Czapka garnizonowa 
rogatywka wz.35

x x ułani, strzelcy konni,                           
kanonierzy,                                                                                                              
krakusi, służby

2 Czapka garnizonowa 
okrągła wz.36               

x x szwoleżerowie, KOP

3 Kurtka mundurowa 
sukienna wz.36               

x x

4 Kurtka mundurowa 
krakusów wz.36              

x x krakusi

5 Kurtka mundurowa 
letnia wz. 36                                     

x

6 Spodnie oficerskie 
do wysokich butów 
wz.36    

x x oficerowie, chorążowie

7 Spodnie 
kawaleryjskie 
sukienne wz, 36     

x x

8 Spodnie 
kawaleryjskie 
krakusów wz 38          

x x krakusi

9 Buty oficerskie wz.31       x x

10 Buty kawaleryjskie 
wz.31                                 

x x
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Lp Nazwa przedmiotu Zestawy 
ubiorcze

Uwagi

zima lato

11 Płaszcz sukienny 
oficerski wz.36                      

x oficerowie, chorążowie

12 Płaszcz sukienny 
żołnierski wz.36                                   

x

13 Peleryna sukienna 
oficerska wz.36                                     

x oficerowie, chorążowie

14 Peleryna 
przeciwdeszczowa 
wz.36                                                                                                       

x

15 Prochowiec oficerski                                                                                                             x oficerowie, chorążowie

16 Halsztuk                 x x

17 Żabot oficerski                                 x oficerowie, chorążowie

18 Szalik jedwabny lub 
wełniany                                                               

x

19 Rękawiczki brązowe                                          x x

20 Pas oficerski wz.36    x x oficerowie, chorążowie

21 Pas żołnierski  
wz.31                                           

x x



51.Ubiór garnizonowy wieczorowy. 
Lp Nazwa przedmiotu Uwagi

1 Czapka garnizonowa rogatywka 
wz.35                        

ułani, strzelcy konni, 
kanonierzy, krakusi, służby

2 Czapka garnizonowa okrągła  
wz.36                              

szwoleżerowie, KOP.            

3 Kurtka mundurowa sukienna 
wz.36

4 Kurtka mundurowa sukienna 
krakusów wz.36                         

krakusi

4 Szasery oficerskie wz.29                                             oficerowie, chorążowie

5 Szasery podoficerskie wz.29

6 Pas salonowy wz.28 oficerowie, chorążowie

7 Pas wz.36

8 Sztyblety

9 Żabot oficerski biały oficerowie, chorążowie

10 Halsztuk biały

11 Rękawiczki białe irchowe

12 Sznury naramienne adiutanckie                                      adiutant
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52.Ubiór polowy.
Lp Nazwa przedmiotu Zestawy 

ubiorcze
Uwagi

zima lato

1 Czapka polowa 
rogatywka wz.37                  

x x

2 Hełm wz. 15 Adrian         x x

3 Kurtka mundurowa 
sukienna wz.36                                               

x

4 Kurtka mundurowa 
letnia wz.36                                                        

x

5 Spodnie 
kawaleryjskie  
wz.36                                                                    

x x

6 Spodnie oficerskie 
do wysokich butów 
wz.36                                                                                     

x x oficerowie, chorążowie

7 Buty oficerskie  
wz.31                                                                 

x x oficerowie, chorążowie

8 Buty kawaleryjskie 
wz.31                                              

x x

9 Płaszcz sukienny 
oficerski wz.36                    

x oficerowie, chorążowie

10 Płaszcz sukienny 
żołnierski wz.36                                              

x



Lp Nazwa przedmiotu Zestawy 
ubiorcze

Uwagi

zima lato

12 Peleryna 
przeciwdeszczowa  
wz.36                               

x x

13 Pas oficerski z szelką 
naramienną wz.36                    

x x oficerowie, chorążowie

14 Pas żołnierski wz.31                                         x x

15 Żabot oficerski barwy 
ochronnej                      

x x oficerowie, chorążowi

16 Halsztuk barwy 
ochronnej                                

x x

17 Rękawiczki brązowe                                         x x

18 Sznury naramienne 
adiutanckie (barwy 
ochronnej

x x adiutant

19 Sznur od gwizdka    x x oficerowie, chorążowie, 
starsi podoficerowie
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ZAŁĄCZNIK 1. OZNAKI  
FEDERACJI KAWALERII OCHOTNICZEJ. 

orzeł wz. 1919



st. ułan kawalerii ochotniczej

ułan kawalerii ochotniczej

Oznaczenia stopni kawalerii ochotniczej na czapkach  
i naramiennikach na przykładzie oddziału w barwach  

12 Pułku Ułanów Podolskich
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kapral kawalerii ochotniczej

plutonowy kawalerii ochotniczej



st. wachmistrz kawalerii ochotniczej

wachmistrz kawalerii ochotniczej
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kapral podchorąży kawalerii ochotniczej

chorąży kawalerii ochotniczej



porucznik kawalerii ochotniczej

podporucznik kawalerii ochotniczej
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rotmistrz kawalerii ochotniczej

oznaka Szkoły Podchorążych Kawalerii Ochotniczej



oznaka Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej

oznaczenie na kołnierzu elewa SPKO
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instruktor CWKO

odznaka członkowska Federacji Kawalerii Ochotniczej



medycyny

weterynarii

Oznaczenia służb na kołnierzach kurtek mundurowych
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kapelani

intendentura
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INSTRUKCJA 
TROCZENIA
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WARSZAWA 2012



1.Przepisy ogólne.

Poniższe przepisy mają zastosowanie do oddziałów Federacji 
Kawalerii Ochotniczej występujących wspólnie podczas 
wystąpień oficjalnych, uroczystości państwowych, itp. Ich 
celem jest ujednolicenie sposobów troczenia a tym samym 
wyglądu oddziałów FKO.
Należy pamiętać, że rząd wierzchowy przede wszystkim 
powinien być czysty i schludny a troki, sakwy i ogłowie 
dobrane pod kolor siodła i czapraka. Koc, derka pod siodło 
oraz owsiak czyste i niepostrzępione. Sakwy i owsiak  
wypchane, a wszystkie troki mocno dopięte.
Troczenie podczas rekonstrukcji historycznej należy 
wykonywać według „Instrukcji noszenia, troczenia  
i pakowania wyposażenia w kawalerii” z 1938 roku.

2.Troczenie siodła.

Przy troczeniu siodła należy zachować następującą 
kolejność:
—przytroczyć szablę;
—zapakować i przytroczyć sakwy;
—przytroczyć do tylnego łęku owsiak;
—zrolować i przytroczyć koc;
—złożyć i przytroczyć płachtę namiotową.

3.Szabla.

Szablę troczy się zasadniczo na początku troczenia, pod lewą 
tybinką siodła dwoma trokami (do szabli) w następujący 
sposób:
—Pochwa szabli opiera się o przytulicę lub przystuły 
siodłowe. Przez pierścień pochwy przewleka się i zapina na 
sprzączkę przystułkę krótkiego troka założonego na rzemień  
z przepustem wpustu przedniego wyściółki ławki.  
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Dolna część pochwy, przesunięta przez pętlę 
dłuższego troka, zapiętego na sprzączkę 
zapinki z tyłu czapraka, leży między sakwą  
a czaprakiem, mniej więcej na wysokości lewego tylnego 
rogu czapraka.
—Rękojeść szabli znajduje się pod stroczonym kocem.
W wypadku, gdy szabla była odpięta od stroczonego już 
siodła, należy ją ponownie przytroczyć, odpinając troki z lewej 
strony koca, unosząc go do góry i ponownie umocowując na 
swoim miejscu.

4.Sakwy.

Dobrze wypchane sakwy troczymy umocowując je na 
uszkach tylnych ławek siodła. Górą spina się sakwy ze sobą 
nałękiem i przytwierdza do czapraka długimi trokami. 
Trok przymocowany  za pomocą przesuwki do uszka z 
tyłu czapraka, obejmuje z przodu sakwę (pod rzemykiem 
zapinającym). Następnie przechodzi przez drugie uszko, 
wraca tą samą drogą,  i po zapięciu dociska sakwę do czapraka. 
Sprzączka troka powinna się znajdować z tyłu sakwy.

5.Owsiak.

Wypchany owsiak skręca się w środku i przytracza do tylnego 
łęku siodła dwoma dłuższymi z boków i jednym krótkim 
trokiem pośrodku. 
Końce troków mają być skierowane w kierunku siodła  
i gładko podwinięte pod owsiak.
Należy zwrócić uwagę aby owsiak był czysty.

6.Składanie i rolowanie koca.

Pakunek przedni stanowi szary koc wojskowy. Taki sam koc 
stanowi derkę pod siodłem wojskowym.



Składanie koca przed troczeniem odbywa się w następujący 
sposób:
—chwycić koc po przekątnej i rozłożyć go na ziemi;
—wykonać pierwsze złożenie zaginając rogi koca do środka 
odpowiednio do długości przedniego pakunku;
—zagiąć i uformować kieszeń, w którą będzie rolowany koc 
(drugie złożenie);
—zagiąć wystające rogi koca formując prostokąt (trzecie 
złożenie);
—ciasno zrolować koc wkładając zwój w przygotowaną 
kieszeń. 
W ten sposób zrolowany koc zakłada się z przodu siodła tak, 
aby równał się on z dolnymi brzegami czapraka i przytracza 
5 trokami. Zakładka kieszeni, w którą rolowany był koc 
powinna wypaść na górze koca i skierowana być do tyłu.
Do drugiego troka od dołu z lewej strony przywiązuje się 
koniec uwiązu.
Przed ostatecznym dociągnięciem troków należy wygładzić 
powstałe fałdy. 
Przystułki troków mają być skierowane w kierunku siodła  
i gładko podwinięte pod pakunek.

7.Płachta namiotowa.

Płachtę namiotową składa się tak, aby utworzyła wydłużony 
prostokąt szerokości zrolowanego koca. W ten sposób 
złożoną płachtę namiotową zakłada się z przodu siodła, tak, 
aby środkową częścią leżała na kocu i przytracza tak samo 
jak koc.
Końce położonej na kocu płachty namiotowej podwija się pod 
spód do środka, aby złożona równała się z dolnymi brzegami 
przytroczonego koca.
W złożonej płachcie brzegi powinny leżeć jeden na drugim  
a na siodle powinny być zwrócone ku jeźdźcowi.
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REGULAMIN 
SZKOLENIA

 FKO

____________________________________________
WARSZAWA 2012



System szkolenia Federacji Kawalerii Ochotniczej oparty 
jest o system szkoleń I, II i III stopnia oraz na Szkole 
Podchorażych Kawalerii Ochotniczej organizowanych w 
Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej w Toporzysku. 

KURS I STOPNIA

Kurs I stopnia (można go też nazwać unitarnym) adresowany 
jest do wszystkich, którzy rozpoczynają swoją przygodę 
z kawalerią. Jego celem jest podniesienie indywidualnych 
umiejętności  jeździeckich oraz zapoznanie się z obowiązującą 
musztrą pieszą i konną na poziomie plutonu.
Kurs przygotowuje do zdobycia stopni:  szwoleżer (ułan, 
strzelec konny, krakus, kanonier) kawalerii ochotniczej, 
starszy szwoleżer (ułan, strzelec konny, krakus, kanonier) 
kawalerii ochotnicze, kapral kawalerii ochotniczej.

PROGRAM KURSU

Musztra piesza, musztra formalna z bronią białą w 
wystąpieniach pieszych i konnych ( ćwiczenia na drewnianym 
koniu ), władanie białą bronią na drewnianym koniu, zajęcia 
jeździeckie, doskonalenie indywidualnych umiejętności 
jeździeckich,  musztra konna na poziomie plutonu, troczenie 
rzędów, historia kawalerii.
Czas trwania 7 dni.

EGZAMIN 

Oficjalny egzamin na odznaki PZJ, popis musztry konnej, 
troczenie,  musztra formalna pieszo,  musztra i władanie 
biała bronią na drewnianym koniu,  test pisemny z zakresu 
regulaminów i wiedzy historycznej.
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KURS II STOPNIA

Kurs II stopnia (tzw. podoficerski) dedykowany jest 
dla wyróżniających się absolwentów kursu I stopnia, 
posiadających zdolności przywódcze. Jego celem jest 
szlifowanie umiejętności zdobytych na kursie I stopnia oraz 
doskonalenie się w dowodzeniu i szkoleniu na poziomie 
sekcji. Kurs przygotowuje do zdobycia stopnia wachmistrza  
(ogniomistrza) kawalerii ochotniczej.

PROGRAM KURSU

Doskonalenie umiejętności i wiedzy zdobytej  na kursie  
I stopnia. Przygotowanie do pełnienia funkcji podoficerskich, 
a w szczególności do prowadzenia zajęć z zakresu musztry 
pieszej, musztry formalnej z białą bronią pieszo i konno, 
troczenia rzędów, musztry konnej na poziomie plutonu.
Czas trwania – 14 dni

EGZAMIN 

Oficjalny egzamin na odznaki PZJ, popis musztry konnej, 
troczenie, musztra formalna pieszo,  musztra i władanie 
biała bronią na drewnianym koniu, test pisemny z zakresu 
regulaminów i wiedzy historycznej, umiejętność prowadzenia 
zajęć z powyższych tematów.

KURS III STOPNIA

Kurs dedykowany jest dla kadry dowódczej oddziałów. 
Jego zadaniem jest zapoznanie i doskonalenie umiejętności z 
zakresu obowiązujących regulaminów i przepisów FKO.
Czas trwania 3 dni.t
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SZKOŁA PODCHORĄŻYCH
KAWALERII OCHOTNICZEJ

Celem działania SPKO jest przygotowanie kompleksowo 
wyszkolonych kadr FKO.
Absolwent „podchorążówki” oprócz zdobycia licznych 
uprawnień zawodowych, takich jak:
—Instruktor Rekreacji Ruchowej z Specjalnością Jazda 
Konna, 
—Instruktor Szkolenia Podstawowego PZJ, 
—Złota Odznaka Jeździecka PZJ, 
—Przodownik Turystyki Jeździeckiej PTTK,
będzie się musiał wykazać  umiejętnością dowodzenia, 
zdolnościami organizacyjnymi, znajomością zarówno w  
teorii jak i w praktyce regulaminów FKO,  umiejętnością 
władania białą bronią, znajomością terenoznawstwa, 
umiejętnością udzielania pierwszej pomocy  medycznej  
i weterynaryjnej, umiejętnością tańca oraz znajomością 
savoir-vivre.
Absolwent szkolenia uzyska tytuł podchorążego kawalerii 
ochotniczej lub podporucznika kawalerii ochotniczej  
(Instruktor Wyszkolenia Kawaleryjskiego).
Czas trwania szkolenia – 2 lata ( 7 dniowe zjazdy co kwartał 
i obowiązkowy staż).
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