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Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegóųowego zakresu dziaųania Dowództwa Garnizonu Warszawa (z póǍn.
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REGULAMINKAWALERII
Musztrapododdziaųówkonno
WARSZAWA1938/2014



Szwadron Kawalerii WP, powstaų latem 2000 r. po 52 latach od
zlikwidowania kawalerii konnej, jako odrħbnego rodzaju wojska. Z chwilČ
powstaniaszwadronotrzymaųreprintRegulaminuKawaleriiIIRPz1938r.Nie
wydanyzostaųjednakǏadenrozkaz,któryprecyzowaųbynajakimregulaminie
powinnosiħopierađszkolenienowegopododdziaųu.

WpaǍdzierniku2000r.przejČųemodppųkwst.spocz.HenrykaSoųtysika,
kawalerzysty Warszawskiej Brygady Kawalerii, funkcjħ instruktora wyszkolenia
kawaleryjskiego Szwadronu Kawalerii WP. Miaųem za sobČ siedmioletnie
szkolenie szwadronu ochotniczego Konnego Przysposobienia Wojskowego
„Krakus”. Szwadron ten pod moim dowództwem braų udziaų w obchodach
_wiħta NiepodlegųoƑci w 1998 r. Byų to pierwszy udziaų kawalerii konnej
wuroczystoƑciachpaŷstwowychod50lat.

Siedmioletnieszkoleniekawaleriiochotniczejorazpierwszyrokszkolenia
szwadronu WP ujawniųy nieprzystosowanie przedwojennych regulaminów do
zadaŷ stawianych obecnie. Regulaminy II RP miaųy przygotowađ kawaleriħ do
przyszųej wojny. Kawaleria istniaųa we wszystkich armiach nieprzerwanie od
kilkuset lat i sprawy pokazów i wystČpieŷ reprezentacyjnych byųy rzeczČ tak
oczywistČ,ǏeniepoƑwiħcanoimmiejscawregulaminach.

PoniǏszy regulamin powstaų w celu skodyfikowania wypracowanych
w ciČgu dwudziestu lat zasad musztry konnej kawalerii, która powstaųa po
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póųwiecznym nieistnieniu w strukturach naszej armii a która odrodziųa siħ dla
innychcelówniǏstawianeprzedkawaleriČIIRP.
ZasadyporuszeŷorazkomendysČoparteoRegulaminKawalerii,czħƑđI,
tom2z1938r.isČznimkompatybilne.Pozwalatonawykorzystanieobecnego
regulaminu równieǏ podczas rekonstrukcji historycznych. Szczególnie szyki
luǍnesekcjiiplutonuznajdujČzastosowaniepodczastegorodzajudziaųaŷ.
PoprawnoƑđ i zasadnoƑđ zmian oraz dostosowanie tego regulaminu do
wspóųczesnych potrzeb zostaųo zaaprobowane przez Ƒp. gen. bryg. Michaųa
Gutowskiego.GeneraųbyųostatnimǏyjČcymdowódcČszwadronukawaleriiIIRP
i w latach 2000–2006 wraz z ppųk Henrykiem Soųtysikiem roztaczali fachowČ
opiekħnadSzwadronemKawaleriiWP.


kpt.RobertWORONOWICZ–autor
kpt.RafaųKUBABA–grafika
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ROZDZIABA.OGÓLNEZASADYMUSZTRYKONNEJI_RODKIDOWODZENIA

1.Zasadyogólne.
Szkolenie zbiorowe w musztrze konnej ma na celu przygotowanie
oddziaųów kawalerii do wykonywania poruszeŷ, manewrowania i zmiany
szyków podczas realizowania zadaŷ w szyku konnym, zwųaszcza pokazów
musztryparadnejikadrylakawaleryjskiego.
ZasadyporuszeŷorazkomendysČoparteoRegulaminKawalerii,czħƑđI,
tom2z1938r.isČznimkompatybilne.Pozwalatonawykorzystanieobecnego
regulaminu równieǏ podczas rekonstrukcji historycznych. Szczególnie szyki
luǍne sekcji i plutonu znajdujČ zastosowanie podczas tego rodzaju dziaųaŷ.

Sprawne wykonywanie poruszeŷ zaleǏy od porzČdku (równanie, krycie),
utrzymania kierunku, odlegųoƑci i odstħpów, równomiernego chodu oraz
prostegoiszybkiegoformowaniaszyków.
Wszystkie pododdziaųy powinny byđ doskonale wyđwiczone konno
w stosowaniu poruszeŷ ze zmianami szyków, we wszelkich chodach
inajróǏnorodniejszychwarunkach.

1a.Pojħciapodstawowe(rys.1).

Poprzednik – kawalerzysta za którym jedzie drugi jeǍdziec. Kawalerzysta
zpierwszegoszereguniemapoprzednika.
Zaplecznik – kawalerzysta, który jedzie za poprzednikiem. Kawalerzysta
zostatniegoszereguniemazaplecznika.
Rota–kawalerzystazpierwszegoszeregusekcjiijegozaplecznik.
OdlegųoƑđ – przestrzeŷ mierzona w gųČb szyku. OdlegųoƑđ liczy siħ od nasady
ogona konia poprzednika do nosa konia zaplecznika. PodstawowČ jest
odlegųoƑđ„naogonach”–1krok(ok.75cm.).
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Rys. 1. Podstawowe pojĊcia



Odstħp – przestrzeŷ mierzona miħdzy strzemionami sČsiadujČcych
kawalerzystów.Podstawowymjestodstħp„naczuciestrzemion”.
Krycie–poruszaniesiħwustalonejodlegųoƑciƑladempoprzednika.
Równanie – poruszanie siħ w ustalonym odstħpie od sČsiada. Równanie
odbywa siħ na element ciaųa sČsiedniego kawalerzysty np. kolano. Nie naleǏy
równađnaelementciaųasČsiedniegokonia.

Zasadyrównania–
x RównanieodbywasiħdosČsiadazprawejlublewejstrony.
x PodczasjazdypoprostejrównanieodbywasiħdoprawegosČsiada.
x Podczas jazdy po ųuku, równanie odbywa siħ do zewnħtrznego sČsiada.
Kolano kawalerzysty powinno znajdowađ siħ tuǏ za kolanem
zewnħtrznegosČsiada.
Rozwijanie szyku – zwiħkszanie frontu poruszajČcego siħ pododdziaųu.
Np. przejƑcie z kolumny do szyku rozwiniħtego lub przejƑcie z kolumny
dwójkamidokolumnytrójkami.

WyciČganieszyku–zmniejszaniefrontuporuszajČcegosiħpododdziaųu.
Np.przejƑciezszykurozwiniħtegodokolumnylubprzejƑciezkolumnytrójkami
dokolumnydwójkami.
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Jednostkakierunkowaswoimszykiemichodemwskazujewolħdowódcy.
InnepododdziaųynaƑladujČruchiszykjednostkikierunkowej,jednoczeƑnielub
kolejno.
Przeznazwħ"jednostkakierunkowa"rozumiesiħ:wszwadronie–pluton,
wplutonie–sekcja,wsekcji–szeregowy.
WkolumniejednostkČkierunkowČjestjednostkaczoųowa.
JednostkČ kierunkowČ w szyku rozwiniħtym jest jednostka Ƒrodkowa albo
znajdujČca siħ na prawo od Ƒrodka. Dowódca moǏe równieǏ wyznaczyđ jako
kierunkowČjakČkolwiekinnČjednostkħ.
W szykach luǍnych w pododdziaųach wiħkszych od sekcji, jednostka
kierunkowajestwysuniħtanaprzódprzedinnepododdziaųy.

1b.Zwroty.

Pojedynczo (rys. 2, 3, 4; zwrot w lewo) – kaǏdy jeǍdziec wykonuje nakazanČ
czynnoƑđsamodzielnie,równajČcdookreƑlonychsČsiadów.
Komenda:sekcja(pluton,szwadron),pojedynczowlewo(prawo),marsz!
Zwrotpojedynczo,moǏnawykonađwkaǏdymszyku.
Pierwszy zwrot wszyscy kawalerzyƑci wykonujČ samodzielnie
i jednoczeƑnie na hasųo wykonania. Po wykonaniu zwrotu równajČ do
poprzednika z szyku podstawowego, zachowujČc odstČp umoǏliwiajČcy
sprawnewykonaniedrugiegozwrotu.KryjČnasČsiada,którypozwrociestaųsiħ
poprzednikiem.
Drugi zwrot wszyscy kawalerzyƑci wykonujČ samodzielnie i jednoczeƑnie
na hasųo wykonania, dČǏČc jak najkrótszČ drogČ do podstawowej kolumny,
zktórejwykonywalipierwszyzwrot.
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Rys. 2. Przedstawiający zwrot pojedynczo z kolumny trójkami
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Rys. 3. Przedstawiający zwrot pojedynczo z kolumny dwójkami

1

1

1

2

2

2

3

3

3

1

1

1

2

2

2

3

3

3

Rys. 4a
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Rys. 4. Przedstawiający zwrot pojedynczo z kolumny po jednemu

Sekcjami(rys.5,6,7;zwrotwlewo)–moǏnawykonađzkaǏdegoszyku.
Komenda:pluton(szwadron),sekcjamiwlewo(prawo),marsz!
Dlapojedynczejsekcjikomendabrzmi:sekcjawlewo(prawo),marsz!
Pierwszy zwrot kaǏda sekcja wykonuje samodzielnie w obowiČzujČcym
szyku, równajČc na sekcjħ poprzedzajČcČ. Sekcja zachowuje odstħp od sekcji
poprzedzajČcej,umoǏliwiajČcypoprawnewykonaniedrugiegozwrotu.
Drugi zwrot kaǏda sekcja wykonuje samodzielnie w obowiČzujČcym
szyku,wracajČcdopodstawowejkolumny,zktórejwykonywaųapierwszyzwrot.
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Rys. 5. Przedstawiający zwrot sekcjami z kolumny trójkami
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Rys. 6. Przedstawiający zwrot sekcjami z kolumny dwójkami
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Rys. 7. Przedstawiający zwrot sekcjami z kolumny po jednemu

13

Trójkami(rys.8,9;zwrotwlewo)–moǏnawykonađzkolumnytrójkamiipo
jednemu.
Komenda:sekcja(pluton,szwadron),trójkamiwlewo(prawo),marsz!
Z kolumny trójkami zwrot wykonywany jest przez poszczególne trójki
„zroƑniħte”kolanami.
Z kolumny po jednemu zwrot wykonywany jest przez trójki poruszajČce siħ
wkolumnachpojednemu.
Pierwszy zwrot kaǏda trójka wykonuje samodzielnie w obowiČzujČcym
szyku, równajČc na trójkħ poprzedzajČcČ. Trójka zachowuje odstħp od trójki
poprzedzajČcej,umoǏliwiajČcypoprawnewykonaniedrugiegozwrotu.
DrugizwrotkaǏdatrójkawykonujesamodzielniewobowiČzujČcymszyku,
wracajČcdopodstawowejkolumny,zktórejwykonywaųapierwszyzwrot.
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Rys. 8. Przedstawiający zwrot trójkami z kolumny trójkami
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Rys. 9. Przedstawiający zwrot trójkami z kolumny po jednemu
Rys. 9. Przedstawiający zwrot trójkami z kolumny po jednemu


Dwójkami (rys. 10; zwrot w lewo) – moǏna wykonywađ tylko z kolumny
dwójkami.
Komenda:sekcja(pluton,szwadron),dwójkamiwlewo(prawo),marsz!
Zwrotwykonywanyjestprzezposzczególnedwójki„zroƑniħte”kolanami.
Pierwszy zwrot kaǏda dwójka wykonuje samodzielnie, równajČc na
dwójkħ poprzedzajČcČ. Dwójka zachowuje odstħp od dwójki poprzedzajČcej,
umoǏliwiajČcypoprawnewykonaniedrugiegozwrotu.
DrugizwrotkaǏdadwójkawykonujesamodzielnie,wracajČcdokolumny
dwójkami,zktórejwykonywaųapierwszyzwrot.
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Rys. Rys.
10. Przedstawiający
10. Przedstawiający
zwrotzwrot
dwójkami
dwójkami
z kolumny
z kolumny
dwójkami
dwójkami


Plutonami–moǏnawykonađzkaǏdegoszykuliczČcegowiħcejniǏjedenpluton.
Komenda:szwadron,plutonamiwlewo(prawo),marsz!
Pierwszy zwrot kaǏdy pluton wykonuje samodzielnie w obowiČzujČcym
szyku,równajČcnaplutonpoprzedzajČcy.Plutonzachowujeodstħpodplutonu
poprzedzajČcego,umoǏliwiajČcypoprawnewykonaniedrugiegozwrotu.
Drugi zwrot kaǏdy pluton wykonuje samodzielnie w obowiČzujČcym
szyku,wracajČcdopodstawowejkolumny,zktórejwykonywaųpierwszyzwrot.
Szwadronami – moǏna wykonađ z kaǏdego szyku liczČcego wiħcej niǏ jeden
szwadron.
Komenda:szwadronamiwlewo(prawo),marsz!
Zasadywykonania,jakplutonami.
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2. Prowadzeniepododdziaųów.

Dowódcaprowadziswójpododdziaų,nakazujČckierunek,szykichód.
Zanimporuszasiħjednostkakierunkowa.
Jednostkakierunkowaswoimszykiemichodemwskazujewolħdowódcy.
InnepododdziaųynaƑladujČruchiszykjednostkikierunkowej,jednoczeƑnielub
kolejno.
Dla uzyskania swobody ruchów dowódca moǏe powierzyđ prowadzenie
pododdziaųu jednemu z podwųadnych albo wskazađ kierunek i chód jednostce
kierunkowej,dajČcznakodųČczenia.
NaleǏy to czħsto stosowađ podczas szkolenia, gdyǏ wówczas dowódca
moǏe zajČđ dogodne miejsce do obserwacji poruszeŷ i poprawiania
popeųnionychbųħdów.

3.UǏywaniechodówprzyrozwijaniuiwyciČganiuszyków.

Rozwiniħcieodbywasiħnaosobħdowódcylubwewskazanymkierunku
izasadniczowchodziewyǏszym.
W zasadzie przed rozwiniħciem pododdziaųu dowódca wskazuje kierunek
i podaje komendħ lub znak do rozwiniħcia, a prócz tego moǏe nadađ chód
pododdziaųowi.
JeǏeli nowy chód nie byų podany w komendzie, pododdziaų czoųowy
zasadniczo chodu nie zmienia, inne zaƑ pododdziaųy dČǏČ na przeznaczone
miejsca najkrótszČ drogČ, chodem o stopieŷ wyǏszym. Chód o stopieŷ wyǏszy
dlastħpatokųus,dlakųusatogalop.Dlastaniawmiejscu–stħp.
JeƑli w komendzie byų wskazany chód, odnosi siħ on do pododdziaųów
rozwijajČcych siħ. CzħƑci rozwijajČcego siħ pododdziaųu po wyjƑciu na swoje
miejsceprzechodzČwchódpododdziaųuczoųowego.
WyciČganie szyku odbywa siħ chodem poprzednim lub nakazanym, na
jednostkħ kierunkowČ lub na pododdziaų wyznaczony, prowadzony osobiƑcie
przezdowódcħ.
Inne pododdziaųy biorČ w zasadzie chód o jeden stopieŷ niǏszy (dla
galopu – kųus, dla kųusa – stħp, dla stħpa – zatrzymanie) od pododdziaųu
czoųowegodochwili,kiedybħdČmogųyzajČđswemiejscewkolumnie,poczym
ruszajČchodempododdziaųuczoųowego.
Przy wszelkich innych poruszeniach pododdziaųy dostosowujČ chód do
odlegųoƑci, którČ majČ do przebycia, a gdy zajmČ juǏ miejsca przeznaczone,
przybierajČchódjednostkikierunkowej.
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4._rodkidowodzeniaiichstosowanie.

_rodkamidowodzenia,którymirozporzČdzadowódca,sČ:
x komendy,
x rozkazy dawane gųosem, przesyųane przez goŷców ustnie lub pisemnie
oraztechnicznymiƑrodkamiųČcznoƑci,
x znaki,
x sygnaųy,
x osobistyprzykųaddowódcy(np.kierunekichódjegokonia).

Znaki naleǏy stosowađ, gdy oddalenie oddziaųu lub haųas uniemoǏliwiajČ
dowodzeniegųosemorazgdywarunkiwymagajČzachowaniaciszy.
KorzystnejeststosowaniejednoczeƑniekomendiznaków.
Rozkazów przesyųanych ustnie lub pisemnie przez goŷców naleǏy uǏywađ
wówczas, gdy warunki tego wymagajČ, albo gdy szerokoƑđ lub gųħbokoƑđ
ugrupowania pododdziaųów uniemoǏliwia dawanie komend, rozkazów gųosem
iznaków.
SygnaųymoǏnadawađprzypomocygwizdkalubtrČbki.
SygnaųówgwizdkiemnaleǏyuǏywađpodczasszkoleniawszykukonnym.
SygnaųównatrČbcewówczas,gdywarunkinatopozwalajČ.
TechnicznychƑrodkówųČcznoƑciuǏywasiħ,gdyokolicznoƑcitegowymagajČ.

5.Komendyogólne.

Skųadnikikomendy:zawoųanie,zapowiedǍ,hasųowykonania.
Komendazasadniczomawskazywađ:
Zawoųanie
–pododdziaų,
ZapowiedǍ
–szyk,
–kierunek,
–odstħp,odlegųoƑđ–wszykachluǍnych,
–chód,
Hasųowykonania
–rozpoczħciewykonywaniamanewru.

Kierunek, odstħp, odlegųoƑđ i chód podaje siħ w komendzie w miarħ
potrzeby.
Hasųowykonaniadajesiħgųosem,znakiemlubsygnaųem.
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KaǏdy pododdziaų w szyku konnym rozpoczyna marsz, zmienia chody
i zatrzymuje siħ na komendħ "pododdziaų stħpem – kųusem – galopem –
wyciČgniħtymgalopem–marsz!","pododdziaų–stój!".
Pomiħdzy zapowiedziČ a hasųem wykonania powinna byđ przerwa
czasowaabyjeǍdǍcymogliprzygotowađkoniedozrealizowaniakomendyczyli
wykonađ„póųparadħ”.
WszykukonnymwhaƑlewykonaniaprzeciČgasiħliterħ„a”–maaarsz!.
W kawalerii hasųo wykonania po usųyszeniu przez kawalerzystħ musi byđ
przekazanekoniowi,stČdprzedųuǏonebrzmienie.
Przy przechodzeniu z wyǏszych chodów do niǏszych hasųa "marsz" nie
naleǏydawađ.
Pododdziaų wsiada na koŷ i zsiada z koni na komendħ "pododdziaų do
wsiadania–nakoŷ!","pododdziaųdozsiadania–zkoni!".

6.Znaki.
ZnakidajesiħrħkČ(zbroniČlubbez).

Znakiogólnedlakawaleriiwszykukonnym.
1. Uwaga(BacznoƑđ).
Podniesieniewyprostowanejrħkipionowoiwytrzymaniewtejpozycji.
2. Hasųowykonania.
Szybkieopuszczeniewdóųrħki,wzniesionejpionowo.
3. Kierunek.
WskazaniekierunkuwyciČgniħtČrħkČimarszdowódcywtymkierunku.
4. Stħpem.
Podniesienierħkiwyprostowanejpionowoienergiczneopuszczeniewdóų
jadČcstħpem.
5. Kųusem.
KilkakrotnewzniesieniepionoweiopuszczenieprawejpiħƑcinadbarkiem.
6. Galopem.
PionowekoųawyciČgniħtČrħkČodtyųudoųemdoprzodu,stojČcwmiejscu,
jadČcstħpemlubkųusem.
7. WyciČgniħtymgalopem.
Jakgalopem,jadČcsamgalopem.
8. StójlubprzejƑciedochoduniǏszego.
Podniesienie wyciČgniħtej rħki pionowo i powolne opuszczenie bokiem
wdóų.
9. OdųČczeniesiħdowódcyodpododdziaųu.
OpuszczonČrħkČwdóųruchodprzodudotyųu.
10.PododdziaųzamnČ.
OpuszczonČrħkČwdóųruchodtyųudoprzodu.
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11.Zbiórka.
Rħka zgiħta w póųkole nad gųowČ dųoniČ w dóų albo szabla poziomo nad
gųowČ.
12.Rozwiniħty.
WymachyzbokunabokwyciČgniħtČrħkČnadgųowČ.
13.Liniaharcowników.
MachaniewyprostowanČrħkČzbokunabokprzedsobČ.
14.Dlaplutonu–liniasekcji
Dlaszwadronu–liniaplutonów(plutonywliniisekcji)
TrzykrotnemachniħcieodgórydodoųurħkČwyciČgniħtČpoziomo:
pierwszyrazwprawowskosodsiebie,drugirazprzedsobČ,
trzecirazwlewowskosodsiebie.
15.Wprawo(wlewo)zwrot.Znak"uwaga",wykonanieodpowiedniegozwrotu
iwskazanienowegokierunku.
16.Wtyųzwrot.ZataczaniekóųrħkČwyciČgniħtČnadgųowČ.
17.Dowalkipieszej.Zdjħcieheųmuiopuszczeniegowdóų.
18.Zbiórkadowódców.Ramiħpoziomowbok,przedramiħpionowo.
19.Kolumnatrójkami(dwójkami,pojednemu).
PodniesienierħkipionowoiwyprostowanieodpowiedniejiloƑcipalców.

KaǏdyznaknaleǏypoprzedziđdaniemznaku"Uwaga"izakoŷczyđznakiem
"Hasųowykonania".

7.Sygnaųygwizdkiem.
Sygnaųygwizdkiemdlakawaleriiwszykachkonnych.
1.Uwaga–jedendųugigwizd(Ͳ)
2.Stħpem–marsz–jedenkrótkigwizd(.)
3.Kųusem–szeregkrótkichpowtarzanychgwizdówpodwa(..........)
4.Galopem–szeregkrótkichpowtarzanychgwizdówpotrzy(...............)
5.Stój–dwadųugiegwizdy(ͲͲ)
6.Zbiórka–dųugitrel(................)
7.Przerwijogieŷ–naprzemiandųugieikrótkiegwizdy(Ͳ.Ͳ.Ͳ.Ͳ.)
8.Lotnik–szeregdųugichgwizdów(ͲͲͲͲͲͲ)

Nasygnaų"Uwaga"wszyscypodwųadnizwracajČgųowħwkierunkuswojego
dowódcy.
Sygnaųygwizdkiemwykonujesiħbezsygnaųu"Hasųowykonania".
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MUSZTRAKONNO
Sekcja

9.Skųadsekcji.
Sekcja jest najmniejszČ jednostkČ organizacyjnČ w kawalerii. Sekcja
liniowa skųada siħ z 6 jeǍdǍców, w tym dowódca podoficer lub starszy
szeregowy.
10.Szykisekcji.
x Kolumnatrójkami.
x Kolumnadwójkami.
x Kolumnapojednemu.
x Liniaharcowników.
x Liniaharcownikówdoboju.
11.Kolumnatrójkami.
Kolumny trójkami uǏywa siħ do zbiórki i marszu. JeǍdǍcy ustawiajČ siħ
kolejno wedųug numerów obok siebie w dwa szeregi po trzech, zgodnie
z miejscem im wyznaczonym, w odlegųoƑci jednego kroku (75 cm) miħdzy
szeregami. OdlegųoƑđ liczy siħ od nasady ogona konia poprzednika do nosa
koniazaplecznika.OdstħpmiħdzyjeǍdǍcami–naczuciestrzemion(rys.11).



2
1
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2
1
3


Rys. 11.

Dowódcasekcjistajejakonumerpierwszywpierwszymszeregu,numery
drugiew obu szeregachsČkoniowodami, pozostaliszeregowizajmujČmiejsca
numerówtrzecichinumerupierwszegowdrugimszeregu.
Na hasųo komendy "Do trzech – odlicz" jeǍdǍcy pierwszego szeregu
zwracajČgųowywprawo,zwyjČtkiemprawoskrzydųowego,któryzwracagųowħ
w lewo, i kolejno odliczajČ (raz, dwa, trzy), w chwili wymawiania liczby
zwracajČc gųowħ w lewo w stronħ sČsiada. JeǍdǍcy drugiego szeregu biorČ
numeryswoichpoprzedników.
Pierwszy szereg sekcji skųada siħ zawsze z 3 jeǍdǍców. JeƑli w sekcji jest
tylko5jeǍdǍców,ƑlepČjesttrzeciarota,jeƑlijest4jeǍdǍców,ƑlepymirotamisČ
trzeciaidruga.
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Gdy jeǍdziec pierwszego szeregu opuszcza swoje miejsce, zajmuje je
natychmiastzaplecznik.
Gdy sekcja jest w kolumnie trójkami, wówczas jeǍdǍcy wsiadajČ lub
zsiadajČzkoni,luzujČcwlewoiwprawoodnumerudrugiego.
Na zapowiedǍ komendy do wsiadania lub zsiadania z koni jeǍdǍcy siħ
rozluzowujČ, po czym na hasųo wszyscy jednoczeƑnie wsiadajČ lub zsiadajČ
zkoni.
Po wejƑciu na koŷ jeǍdǍcy biorČ przepisowe odstħpy miħdzy sobČ bez
komendydodatkowej.
Po zejƑciu z koni jeǍdǍcy biorČ przepisowe odstħpy miħdzy sobČ na
komendħ"równaj",wprzeciwnymraziepozostajČrozluzowani.

12.Kolumnadwójkami.
Sekcjazkolumnytrójkamiprzechodziwkolumnħdwójkaminakomendħ
"Sekcjadwójkami(chód)–marsz".
GdywyciČganiekolumnyodbywasiħzmiejsca,numerypierwszyidrugi
pierwszegoszereguoraznumerpierwszydrugiegoszereguruszajČstħpemlub
chodem nakazanym na wprost lub w podanym kierunku, a inni jeǍdǍcy
pozostajČ chwilowo na miejscu, po czym numer trzeci pierwszego szeregu
poruszasiħnaprawowskos,kryjČcnumerdrugipierwszegoszeregu.
NumerdrugiitrzecidrugiegoszereguporuszajČsiħrównieǏnaprawowskos,
kryjČc sformowane juǏ dwójki sekcji, utrzymujČc przepisowČ odlegųoƑđ
(rys.12i13).
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Rys. 13.

Rys. 12.

OdlegųoƑđ miħdzy szeregami wynosi jeden krok, liczČc od nasady ogona
koniapoprzednikadonosakoniazaplecznika.

23

Gdy sekcja jest w marszu, numer pierwszy i drugi pierwszego szeregu
oraz numer pierwszy drugiego szeregu jadČ chodem poprzednim lub
nakazanym, pozostali jeǍdǍcy zatrzymujČ siħ, jeƑli ruch odbywa siħ w stħpie,
albo zmniejszajČ chód o jeden stopieŷ w stosunku do poprzedniego lub
nakazanego, jeƑli ruch odbywa siħ w innym chodzie, po czym zajmujČ swoje
miejsca w kolumnie utrzymujČc przepisowe odlegųoƑci miħdzy dwójkami oraz
odstħpywdwójkach.
PrzejƑcie z kolumny dwójkami do kolumny trójkami wykonuje siħ na
komendħ"Sekcjatrójkami(chód)–marsz".
Gdy rozwijanie kolumny odbywa siħ z miejsca, numer pierwszy i drugi
pierwszego szeregu oraz numer pierwszy drugiego szeregu ruszajČ 3 kroki
stħpem,poczymsiħzatrzymujČ.Numertrzeci,pierwszegoszereguoraznumer
drugi i trzeci drugiego szeregu, poruszajČc siħ na lewo w skos, zajmujČ swoje
miejscawkolumnie(rys.14).
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Rys. 14.

Gdy sekcja jest w marszu, numer pierwszy i drugi pierwszego szeregu
oraz numer pierwszy drugiego szeregu poruszajČ siħ naprzód chodem
poprzednim, a pozostali jeǍdǍcy zajmujČ swoje miejsca w kolumnie chodem
ojedenstopieŷwyǏszymlubnakazanym.


13.Kolumnapojednemu.

Sekcjazkolumnytrójkamilubdwójkaminakomendħ"Sekcjapojednemu
(chód) – marsz" przechodzi w kolumnħ po jednemu w sposób nastħpujČcy:
numerypierwszy,drugiitrzecipierwszegoszereguwyciČgajČsiħkolejnojeden
zadrugim,wodlegųoƑcijednegokrokumiħdzysobČnawprostlubwnakazanym
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kierunku,poczymwykonujČtosamonumerypierwszy,drugiitrzecidrugiego
szeregu,stajČcwrzħdziezajeǍdǍcamipierwszegoszeregu.Nahasųowykonania
wszyscy kawalerzyƑci sekcji z wyjČtkiem dowódcy sekcji przechodzČ do chodu
o stopieŷ niǏszego a nastħpnie wųČczajČ siħ kolejno do szyku, zachowujČc
przepisowe odlegųoƑci i przyjmujČc chód jednostki kierunkowej (dowódcy
sekcji,rys.15,16,17,18).
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Rys. 15.


Rys. 16.
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 Rys. 17.
3


Rys. 18.
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Sekcja z kolumny po jednemu na komendħ "Sekcja trójkami (chód) –
marsz" przechodzi w kolumnħ trójkami w sposób nastħpujČcy: numer trzeci
pierwszego szeregu porusza siħ na lewo w skos, stajČc na wysokoƑci numeru
drugiego.NumerytrzeciidrugiporuszajČsiħrazemwlewowskoswyjeǏdǏajČc
na wysokoƑđ numeru pierwszego szeregu pierwszego, w tym samym czasie
numerydrugiitrzecidrugiegoszereguwykonujČctosamostojČcoboknumeru
pierwszegodrugiegoszeregu,poczymcaųydrugiszeregdochodzinaodlegųoƑđ
jednegokrokudopierwszegoszeregu(rys.19,20,21,22,23,24).
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 Rys. 19. 
Rys. 20.
Rys. 21.
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Rys. 24.
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Rys. 23.


Rys. 22.




UǏyciechodówjesttakiesamejakprzyprzejƑciuzkolumnydwójkamido
kolumnytrójkami.
Sekcjazkolumnypojednemunakomendħ"Sekcjadwójkami–(chód)–
marsz"przechodziwkolumnħdwójkamiwsposóbnastħpujČcy:
numerdrugipierwszegoszeregu,azanimnumertrzecitegoǏszereguporuszajČ
siħ na lewo w skos, przy czym numer drugi pierwszego szeregu staje na
wysokoƑci i obok numeru pierwszego szeregu pierwszego; numer pierwszy
drugiego szeregu a za nim numer drugi tegoǏ szeregu dochodzČ na odlegųoƑđ
jednegokrokudonumerupierwszegoszeregupierwszego,wtymsamymczasie
numertrzecidrugiegoszeregu,maszerujČcnalewowskos,stajenawysokoƑci
ioboknumerudrugiegoszeregudrugiego(rys.25,26).
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Rys. 26.
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Rys. 25.



14.Liniaharcowników.
Liniħharcownikówformujesiħzkolumnytrójkami.JeǏelisekcjaznajduje
siħwinnymszyku,najpierwnaleǏysformowađszyktrójkamiadopieropotem
rozwinČđsiħwliniħharcowników.
Na komendħ „Sekcja harcownikami (chód) – marsz” pierwsza trójka
sekcji rozluzowuje (rys. 27). Powstaųe odstħpy powinny umoǏliwiđ jeǍdǍcom
drugiej trójki na swobodne wjechanie na lewe skrzydųo swoich poprzedników.
Zasadyrównaniawliniiharcownikównormalne(rys.28).Dowódcasekcjioraz
lewoskrzydųowy drugiej trójki muszČ starannie planowađ ųuki zakrħtów,
poniewaǏprzyszeƑciokonnymfroncieszyku,muszČbyđonebardzoųagodne.



2
3
1





28

3

2
Rys. 27.
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Rys. 28.


15.Liniaharcownikówdoboju.
Szyk luǍny. Linii harcowników do boju uǏywa siħ do: zwiadów, szarǏy
przeciwkopiechocieimarszuwogniunieprzyjacielskim(wyjČtkowo).
Harcownicy do boju – sČ to jeǍdǍcy rozsypani w jednČ liniħ w mniej
wiħcejjednakowychodstħpachmiħdzysobČ(rys.29).
Zasadniczo odstħp miħdzy jeǍdǍcami wynosi 6 kroków (dwie dųugoƑci
konia),jeƑliwkomendzieniejestpodanyinny.Dowódcasekcjizajmujemiejsce
przedjeǍdǍcemkierunkowym,jadČcwodlegųoƑcitrzechkroków.
Sekcja w linii harcowników do boju zajmuje front szerokoƑci 25–30
kroków.
Sekcja z kaǏdego szyku na komendħ "Sekcja harcownikami do boju
(odstħp"x"kroków)–(chód)–marsz"rozsypujesiħwliniħharcownikówwten
sposób, Ǐe jeǍdziec kierunkowy posuwa siħ za dowódcČ sekcji, a pozostali
jeǍdǍcy zajmujČ miejsca na prawo i na lewo od kierunkowego w odstħpach 6
kroków lub nakazanych. Zaplecznicy zajmujČ miejsca na lewo od swoich
poprzedników.
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Rys. 29.


JeƑli chód nie byų w komendzie podany, jeǍdǍcy rozsypujČ siħ w liniħ
harcownikówdobojuzawszegalopem.
Sekcjazliniiharcownikówdobojuformujekolumnħtrójkami,dwójkami
i po jednemu na komendħ "Sekcja – trójkami (dwójkami, po jednemu) –
(chód)–zbiórka"(§19).
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16.Spieszeniesekcji.
Odnosi siħ do sekcji liniowej, gdzie pierwszy szereg uzbrojony jest
wlance.
Komenda "Sekcja do walki pieszo – z koni", wykonuje siħjak nastħpuje.
Na zapowiedǍ – pierwsze i trzecie numery wyjmujČ stopy ze strzemion
izdejmujČpħtlelancznogi.
Na hasųo – pierwsze i trzecie numery zeskakujČ z koni, zdejmujČ wodze
wħdzidųowe z szyi koni, przeciČgajČc przesuwkħ na wodzach munsztukowych
lubzawiČzujČcjewwħzeųdlaskrócenia;przerzucajČstrzemionaioddajČwodze
wħdzidųowe numerowi drugiemu swojego szeregu. Numery drugie pozostajČ
konno i zwalniajČ prawČ stopħ ze strzemienia. Numer pierwszy pierwszego
szereguzakųadapħtlħswejlancynaprawČstopħatemblaknaramiħnumerowi
drugiemupierwszegoszeregu.Numertrzecipierwszegoszeregurobitosamo,
oddajČcswojČlancħnumerowidrugiemudrugiegoszeregu.
Spieszeni jeǍdǍcy wybiegajČ naprzód, (jeƑli nie byųo innego rozkazu)
iwykonujČzbiórkħwkolumniedwójkami,biorČcbroŷdonogi.
Starszymkoniowodnymjestkoniowodnypierwszegoszeregu.

Sekcja moǏe równieǏ wykonađ spieszenie peųne, pozostawiajČc po
jednymkoniowodnym(numerdrugiszeregudrugiego)nasekcjħ.
Na komendħ "Sekcja do walki pieszo wszyscy – z koni" wykonuje siħ jak
nastħpuje: na zapowiedǍ jeǍdǍcy pierwszego i drugiego szeregu luzujČc od
Ƒrodkowego. JeǍdǍcy pierwszego szeregu wykonujČ pojedynczo zwykųy zwrot
w lewo w tyų, aby konie obu szeregów byųy zwrócone gųowami do siebie;
na hasųo wszyscy jeǍdǍcy sekcji zsiadajČ z koni, zdejmujČ wodze wħdzidųowe
z szyi koni, przeciČgajČc przesuwkħ na wodzach munsztukowych, przerzucajČ
strzemiona i oddajČ wodze numerowi drugiemu szeregu drugiego, lance
opierajČlubwbijajČwziemiħwpobliǏuswoichkoni,poczymwykonujČzbiórkħ
jakprzyspieszeniuzwykųym.
PrzypeųnymspieszeniukoniesekcjisČunieruchomioneawwyjČtkowych
warunkach mogČ siħ poruszađ wyųČcznie stħpem, prowadzone przez jednego
koniowodnego.

Pluton

17.Skųadplutonu.
Plutonskųadasiħz:
–dowódcy,zasadniczojestnimoficer,
–zastħpcydowódcyplutonu–podoficer,
–3–4sekcjiliniowych.
30

Zastħpcadowódcyzasadniczoporuszasiħzaplutonem,kryjČcnanumer
drugiostatniejtrójki.JegozadaniemjestnadzórnadporzČdkiemwplutonie.
Luzak dowódcy plutonu staje w drugiej sekcji jako numer pierwszy drugiego
szeregu.

18.Szykizwarte.
x Zbiórka.
x Kolumnatrójkami.
x Kolumnadwójkami.
x Kolumnapojednemu.
x Szykrozwiniħty.

19.Zbiórka.
Zasadniczym szykiem zbiórki plutonu jest kolumna trójkami. Zbiórkħ
wykonujesiħnakomendħ"Pluton–(chód)–zbiórka".
MoǏnateǏzebrađplutonwkaǏdyminnymszyku;wtymwypadkudowódcadaje
komendħnaprzykųad"Plutonrozwiniħty–(chód)–zbiórka".
Sekcje w kolumnie trójkami ruszajČ chodem nakazanym i formujČ siħ za
dowódcČ plutonu. JeƑli chód nie byų podany, zbiórkħ wykonuje siħ w chodzie
poprzednim (z miejsca kųusem). Dla uųatwienia zbiórki dowódca plutonu
zmniejszachódojedenstopieŷ,albosiħzatrzymuje.

20.Kolumnatrójkami(rys.30).
Kolumny trójkami uǏywa siħ do zbiórki i marszu. JeǍdǍcy odliczajČ do
trzech w kaǏdej sekcji na zasadach wskazanych dla sekcji (§11). Pluton
wkolumnietrójkamiwsiadaizsiadazkonizgodniez§11.
Pluton zawraca w prawo, w lewo i w tyų nakomendħ "Pluton w prawo
(w lewo) – (w tyų) – marsz" lub na odpowiedni znak i przykųad dowódcy;
kolumna wówczas dČǏy za dowódcČ, jeǍdǍcy drugich szeregów w sekcjach
utrzymujČ kierunek swoich poprzedników, a jeǍdǍcy pierwszych szeregów
poruszajČsiħƑlademjeǍdǍcówsekcjipoprzedzajČcej.
W razie potrzeby dowódca moǏe podađ komendħ "Pluton pojedynczo
wtyų–marsz";wtedyjeǍdǍcykaǏdegoszeregu,luzujČcodƑrodkowegowprawo
iwlewowykonujČpojedynczozwrotzwykųywlewowtyų.
Pluton równieǏ moǏe byđ zwrócony w tyų na komendħ "Pluton sekcjami
w prawo (w lewo) – (w tyų) – marsz", a wtedy kaǏda sekcja wykonuje zwrot
wprawolubwlewowtyų.JeǍdǍcydrugichszeregówporuszajČsiħwówczasna
skos,kryjČcswoichpoprzedników.
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Dowódcaplutonuwykonujezwrotpoczymzajmujeswemiejscenaczele
plutonu. Zastħpca dowódcy wykonuje zwrot po czym zajmuje swe miejsce
zaplutonem.
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Rys. 30.
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21.Kolumnadwójkami(rys.31).
Kolumny dwójkami uǏywa siħ do marszu po drogach twardych, dla
wykorzystaniamiħkkichiwČskichbokówdrogi.
PrzejƑcieplutonuzkolumnytrójkamidokolumnydwójkamiwykonujesiħ
nakomendħ"Plutondwójkami(chód)–marsz";pierwszasekcjawyciČgasiħ,
poruszajČc siħ za dowódcČ plutonu chodem jego konia albo chodem
poprzednim lub nakazanym, a pozostaųe sekcje zatrzymujČ siħ lub zmniejszajČ
chód o jeden stopieŷ w stosunku do poprzedniego lub nakazanego, po czym
kolejno wyciČgajČ siħ w kolumnħ dwójkami przechodzČc w chód sekcji
czoųowej.
PrzejƑcieplutonuzkolumnydwójkamidokolumnytrójkamiwykonujesiħ
na komendħ "Pluton trójkami (chód) – marsz". Dowódca plutonu posuwa siħ
chodempoprzednim,awszystkiesekcjemaszerujČcchodemdowódcyplutonu
przechodzČnatychmiastdokolumnytrójkamizgodniez§12,poczymsekcje2,
3i4posformowaniuszykutrójkamidochodzČchodemwyǏszymnaodlegųoƑđ
jednegokrokudosekcjipoprzedzajČcej.
Pluton w kolumnie dwójkami wsiada i zsiada z koni oraz zmienia kierunki
marszujakwkolumnietrójkami.
22.Kolumnapojednemu.
KolumnypojednemuuǏywasiħdoprzesČczaniawterenieodzakryciado
zakryciaiwyjČtkowodomarszu.
Pluton w kolumnie po jednemu przechodzi do kolumny trójkami,
dwójkami i odwrotnie oraz zmienia kierunki marszu, stosujČc siħ do zasad
podanychw§13.
23.Szykrozwiniħty(rys.32,33).
Szyku rozwiniħtego uǏywa siħ do szarǏy przeciw kawalerii i przeglČdów.
WszykurozwiniħtymplutonmoǏetworzyđdwuszereglubszereg.
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Nakomendħ"Dotrzech–odlicz"jeǍdǍcyplutonuodliczajČodprawegoskrzydųa
dotrzech.
Do wsiadania na koŷ pluton ustawia siħ pieszo w szyku rozwiniħtym
(dwuszereg),dowódcastajekonnowodlegųoƑcidwóchkrokówprzedƑrodkiem
plutonu.
Na zapowiedǍ komendy "Pluton do wsiadania" dowódca plutonu oraz
jeǍdǍcy1i3sekcjiwysuwajČsiħnaprzódnatrzydųugoƑcikoni,poczymjeǍdǍcy
kaǏdego szeregu we wszystkich sekcjach luzujČ od Ƒrodkowego w prawo
iwlewo; nahasųo "Nakoŷ" wszyscyjednoczeƑniewsiadajČnakoŷ.Nastħpnie
bez dodatkowej komendy jeǍdǍcy kaǏdego szeregu w sekcjach ųČczČ do
Ƒrodkowego na odstħp czucia strzemieniem, a sekcje 2 i 4 wychodzČ na
wysokoƑđ sekcji 1 i 3 zajmujČc swoje miejsce w szyku rozwiniħtym plutonu
(rys.32). Dowódca plutonu staje na jego prawym skrzydle. Zastħpca dowódcy
plutonuzajmujeswojemiejscezaplutonem.
Zsiadaniezkoniodbywasiħwsposóbpodobnydowsiadania.PozejƑciu
zkoniszeregowikaǏdejsekcjipozostajČrozluzowani,asekcje1i3sČwysuniħte
naprzódnatrzydųugoƑcikonia.
Dlasformowaniaszykurozwiniħtegoplutonuspieszonegodowódcadaje
komendħ "Równaj"; wówczas jeǍdǍcy kaǏdego szeregu w sekcjach ųČczČ do
Ƒrodkowego, sekcje 2 i 4 wysuwajČ siħ na wysokoƑđ sekcji nieparzystych
zajmujČc swoje miejsca w szyku rozwiniħtym plutonu. Zastħpca dowódcy
plutonuzachowujesiħjakprzywsiadaniunakoŷ.
Równanie plutonu w szyku rozwiniħtym odbywa siħ na komendħ
"Równaj"; dowódca pierwszej sekcji ustawia siħ na lewym skrzydle dowódcy
plutonu. Wszyscy jeǍdǍcy plutonu zajmujČ swoje miejsca, ustawiajČc konie
prostopadle do linii frontu plutonu i równajČ do prawego sČsiada. JeǍdǍcy
drugiegoszeregu,stajČcwodlegųoƑcidwóchkrokówzapierwszym,kryjČswoich
poprzednikówirównajČdoprawegosČsiada.Nakomendħ"BacznoƑđ"–jeǍdǍcy
przybierajČpostawħzasadniczČ.
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Nakomendħ"Pluton–cofaj–marsz"dowódcaplutonuiwszyscyjeǍdǍcy
cofajČ siħ jednoczeƑnie aǏ do komendy "Stój". Cofanie wykonuje siħ tylko na
kilkakroków.
W przypadku gdy pluton staje w szyku rozwiniħtym w szeregu,
kawalerzyƑcinakomendħ„dodwóch–odlicz”odliczajČodprawegoskrzydųado
dwóch. Na zapowiedǍ komendy "Pluton do wsiadania" dowódca plutonu oraz
numery 1 wysuwajČ siħ na przód na trzy dųugoƑci koni, na hasųo "Na koŷ"
wszyscy jednoczeƑnie wsiadajČ na koŷ. Nastħpnie bez dodatkowej komendy
jeǍdǍcy numer 2 wychodzČ na wysokoƑđ numerów 1  zajmujČc swoje miejsce
w szyku rozwiniħtym plutonu, równajČ do prawego przyjmujČc przepisowe
odstħpyna„czuciestrzemion”(rys.33).
Zsiadaniezkoniodbywasiħwsposóbpodobnydowsiadania.PozejƑciuzkoni
szeregowi pozostajČ rozluzowani, a numery 1 sČ wysuniħte na przód na trzy
dųugoƑcikonia.
Dowódca plutonu staje na jego prawym skrzydle. Zastħpca dowódcy
plutonuzajmujeswojemiejscezaplutonem.
JeǏeli wraz z plutonem wystħpuje poczet proporcowy i trħbacze, wówczas
zajmujČonimiejscewpierwszymszeregunaprawymskrzydleplutonumiħdzy
dowódcČaplutonem(rys.32,33).

24.Zmianakierunkuwszykurozwiniħtym.
Dla zmiany kierunku dowódca prowadzi swój pluton za sobČ znakiem,
kierunkiem i chodem swojego konia, albo daje komendħ "Pluton w prawo
(wlewo)–(wtyų)–(chód)–marsz",wykonujČcosobiƑciepóųwoltħopromieniu
równym poųowie dųugoƑci rozwiniħtego plutonu, a jednoczeƑnie zmniejszajČc
tempo chodu o tyle, Ǐeby skrzydųo zajeǏdǏajČce mogųo siħ poruszađ chodem
poprzednimlubnakazanym.
JeǍdǍcy zachowujČ czucie strzemieniem, zwracajČ gųowy w kierunku
skrzydųa zajeǏdǏajČcego i regulujČ chód stosownie do miejsca, jakie zajmujČ
wszeregu.
JeǍdǍcy drugiego szeregu zwracajČ nieznacznie ųopatki swych koni w kierunku
skrzydųazajeǏdǏajČcego,abymócutrzymađkrycieswoichpoprzedników.
Po wykonaniu zmiany kierunku pluton zatrzymuje siħ na komendħ lub
znakdowódcy,albomaszerujewnakazanymkierunku.

25.PrzejƑciezszykurozwiniħtegowkolumnħ.
Zasadniczo przejƑcie w kolumnħ wykonuje siħ od prawego skrzydųa,
jednak zaleǏnie od okolicznoƑci moǏna wyciČgnČđ pluton od lewego skrzydųa,
w tym wypadku naleǏy poprzedziđ wųaƑciwČ komendħ znakiem lub komendČ
"Odlewego".
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Pluton wyciČga siħ w kolumnħ trójkami na komendħ "Pluton trójkami
(chód) – marsz". Na zapowiedǍ „Pluton trójkami”, drugi szereg zbliǏa siħ na
odlegųoƑđ jednego kroku do pierwszego („na ogony”). Dowódca plutonu staje
przedjeǍdǍcemkierunkowympierwszej(czwartej)sekcji.
Na hasųo pierwsza (czwarta) sekcja porusza siħ za dowódcČ plutonu
wodlegųoƑcijednegokroku.Druga(trzecia)inastħpnesekcjewmiarħuzyskania
miejscaposuwajČsiħzaczoųowČ,maszerujČcnaprawo(nalewo)wskosaǏdo
zajħcia swoich miejsc w kolumnie. Zastħpca dowódcy plutonu zajmuje swe
miejscawtylekolumny.
PrzejƑciewkolumnħdwójkamilubpojednemuwykonujesiħwedųugtych
samychzasadinakomendħ"Plutondwójkami(pojednemu)–(chód)–marsz".
Na komendħ "Pluton sekcjami w prawo (w lewo) chód – marsz",
nazapowiedǍ„sekcjami”drugiszeregdojeǏdǏa„naogony”szeregupierwszego,
po czym na hasųo sekcje stopniowo zajeǏdǏajČ w lewo lub w prawo pod
kČtem90°,posuwajČcsiħwnowymkierunkuitworzČckolumnħtrójkami.

26.PrzejƑciezkolumnywszykrozwiniħty.
Pluton stojČcy w miejscu lub poruszajČcy siħ w kolumnie trójkami,
zorientowany w kierunku rozwiniħcia, przechodzi w szyk rozwiniħty na
komendħ"Plutonrozwiniħty–(chód)–marsz".
DowódcaplutonuzmiejscawysuwasiħnaprzódnadwiedųugoƑcikonia,
a w marszu jedzie chodem poprzednim. Pierwsza sekcja skierowuje siħ
zmiejscastħpem,awmarszuchodempoprzednimwprawowskosotyle,Ǐeby
jeǍdzieckierunkowy(plutonurozwiniħtego)mógųkryđdowódcħplutonu.
Inne sekcje kolejno dČǏČ do osiČgniħcia swoich miejsc na lewo od sekcji
poprzedzajČcej,wykonujČcruchzmiejscakųusem,awmarszuchodemojeden
stopieŷ wyǏszym lub nakazanym. Po dojƑciu do swego miejsca, kaǏda sekcja
przechodzi w chód dowódcy plutonu. JeǍdziec kierunkowy zajmuje miejsce
w odlegųoƑci dwóch kroków za dowódcČ plutonu. Drugi szereg w odlegųoƑci
dwóchkrokówodpierwszego.
PrzejƑciewszykrozwiniħtyzkolumnydwójkamiipojednemuwykonuje
siħ wedųug tych samych zasad, przy czym kaǏda sekcja formuje siħ trójkami,
anastħpniemaszerujenaswojemiejsce.
Do przejƑcia w szyk rozwiniħty (dwuszereg) w bok podaje siħ komendħ
"Plutonrozwiniħty,sekcjamiwlewo(prawo)–marsz".
Do przejƑcia w szyk rozwiniħty (szereg) w bok podaje siħ komendħ
„Plutonrozwiniħty,trójkamiwlewo(prawo)marsz”.
W lewo sekcje (trójki) zajeǏdǏajČ  pod kČtem 90° po takim ųuku aby po
zakoŷczeniuzakrħtuznaleǍđsiħnaskrzydlelewymsekcji(trójki)poprzedzajČcej
wodstħpienaczuciestrzemion.
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Wprawosekcja(trójka)pierwszazajeǏdǏapodkČtem90°.Kolejnesekcje
(trójki)mijajČsekcjħ(trójkħ)poprzedzajČcČanastħpniezajeǏdǏajČwprawotak
aby znaleǍđsiħ na lewym skrzydle sekcji (trójki) poprzedzajČcej w odstħpie na
czuciestrzemion.
JeǏeli rozwiniħcie odbywa siħ w ruchu i nie jest zakoŷczone
zatrzymaniemwszykurozwiniħtym,sekcjepozasekcjČczoųowČzajmujČswoje
miejscawszykuchodemostopieŷwyǏszym.

27.SzykiluǍne.Zastosowaniepodczasrekonstrukcjihistorycznych.
Kolumnasekcji.
Liniasekcji.
Liniaharcownikówdoboju.

28.OgólnezasadyporuszeŷwszykachluǍnych.
Szyki luǍne, zmniejszajČc widocznoƑđ i straty, sųuǏČ do marszu pod
ogniem i do walki. Z drugiej strony uųatwiajČ przygotowanie szybkiego
spieszenia do walki oraz rozczųonkowanie koniowodów przed rozpoczħciem
walkiogniowej.
SzerokoƑđ frontu plutonu w szykach luǍnych (linia sekcji i linia
harcownikówdoboju)wynosi150Ͳ200kroków.
Zastħpca dowódcy plutonu we wszystkich szykach luǍnych pozostaje za
plutonem.
Gdy pluton wykonuje zwrot w tyų, zastħpca dowódcy plutonu pozostaje
na czele plutonu do chwili, aǏ dowódca plutonu bħdzie mógų zajČđ swoje
miejsceprzedplutonem,poczymstajezaplutonem.
We wszystkich szykach luǍnych plutonu sekcje mogČ przybierađ szyki
wymienionew§10.
JeƑliprzyrozwijaniusiħzszykuzwartegodowódcaplutonuniewskazuje
szykudlasekcji,wówczaszachowujČoneszykpoprzedni.
Gdy zachodzi potrzeba przybrania przez sekcje innego szyku, dowódca
plutonuwskazujetowswojejkomendzie.
Z chwilČ przejƑcia plutonu w szyk luǍny dowódcy sekcji stajČ zawsze na
czeleswoichpododdziaųów.
Dowódca sekcji kierunkowej utrzymuje nakazany kierunek albo
maszerujewodlegųoƑci10krokówzadowódcČplutonu.
PrzejƑcieplutonuzszykurozwiniħtegowkolumnħsekcjiwykonujesiħod
prawegolublewegoskrzydųa,zgodniezzasadamipodanymiw§25.
Przy przejƑciu z kolumny do linii sekcji, sekcja czoųowa porusza siħ na
prawo w skos, Ǐeby dađ moǏnoƑđ sekcji drugiej (kierunkowej) wysunČđ siħ
naprzódizajČđswojemiejscezadowódcČplutonu.
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PrzedprzejƑciemwszykluǍnydowódcaplutonuzwracaswojČjednostkħ
wtymkierunku,wktórymmazamiarporuszađsiħporozwiniħciu.
JeǏeliodstħpiodlegųoƑđniezostaųypodane,wówczasnaleǏyprzyjmowađ
miħdzysekcjami40krokówodlegųoƑcii40krokówodstħpu.
W linii sekcji i w linii harcowników do boju, jednostka kierunkowa
wysuwasiħnaprzódprzedinnesekcjenaodlegųoƑđokoųo40kroków.
JeǏeli chód w komendzie nie byų podany, wówczas rozwijanie w szyk
luǍnyodbywasiħgalopem.
Dla zmiany kierunku dowódca plutonu zwraca jednostkħ kierunkowČ
w nowym kierunku, a inne jednostki dČǏČ na swoje miejsca najkrótszČ drogČ,
nietroszczČcsiħozachowanieodstħpówiodlegųoƑci.
JeǏeli okolicznoƑci wymagajČ przesuniħcia plutonu bħdČcego w szyku
luǍnymwkierunkujednegozeskrzydeųlubwykonaniazwrotuwtyų,dowódca
plutonupodajekomendħ"Plutonsekcjamiwprawo(wlewo)–(wtyų)marsz",
wskazujČcwraziepotrzebynowČjednostkħkierunkowČ.
Po wykonaniu zwrotu w tyų dowódca plutonu zawsze wyznacza nowČ
sekcjħkierunkowČ.
WewszystkichszykachluǍnychjeǍdǍcytrzymajČlancenaudo.

29.Kolumnasekcji(rys.34).
Kolumny sekcji uǏywa siħ do przebywania maųymi grupami
ostrzeliwanegoterenu,aszczególniecieƑniny.
Nakomendħ"Plutonkolumnasekcji(szyk)–(odlegųoƑđxkroków,chód)–
marsz" sekcja kierunkowa posuwa siħ galopem lub chodem nakazanym
wkierunkupodanymprzezdowódcħplutonu,przechodzČcwinnyszyk,jeƑlito
byųo zaznaczone w komendzie. Druga sekcja zajmuje miejsce za pierwszČ
w podanej odlegųoƑci, zmieniajČc w razie potrzeby swój szyk, po czym
przechodzi w chód sekcji kierunkowej. Sekcja trzecia i czwarta postħpuje jak
druga.
W czasie rekonstrukcji historycznych, wykonanie szarǏy jest czħsto
moǏliwe tylko w kolumnie sekcji harcownikami do boju z powodu braku
przestrzeniizachowaniawarunkówbezpieczeŷstwa.

30.Liniasekcji(rys.35).
Linii sekcji uǏywa siħ do zmniejszenia widocznoƑci i strat pod ogniem
piechoty,artyleriiizsamolotóworazdoszarǏyprzeciwlubspieszenia.
Nakomendħ"Plutonliniasekcji(szyk)–(odstħpxkroków,chód)–marsz"
sekcja kierunkowa posuwa siħ galopem lub chodem nakazanym w kierunku
podanym przez dowódcħ plutonu, przechodzČc w inny szyk, jeƑli to byųo
zaznaczone w komendzie. Inne sekcje zajmujČ swoje miejsca na prawo i lewo
odsekcjikierunkowejwkolejnoƑcinumerówsekcji.
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31.Liniaharcownikówdoboju(rys.36).
LiniiharcownikówdobojuuǏywasiħdomarszupodskutecznymogniem
piechoty,dozwiadówiszarǏyprzeciwpiechocie.
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Rys. 36.

Pluton moǏna rozsypađ w liniħ harcowników do boju z kaǏdego szyku
zwartegolubluǍnego.

1

Nakomendħ"Plutonharcownikamido boju("odstħpx kroków,chód)–
marsz" dowódca sekcji kierunkowej rozsypuje swojČ sekcjħ w liniħ
harcowników do boju, posuwajČc siħ w odlegųoƑci 10 kroków za dowódcČ
plutonu lub w nakazanym kierunku. Dowódcy innych sekcji natychmiast
rozsypujČswojejednostkiwliniħharcownikówdoboju,prowadzČcnajkrótszČ
drogČnaprawoinalewoodsekcjikierunkowej,zgodniez§30.Dowódcysekcji
jadČwodlegųoƑcitrzechkrokówprzedswoimisekcjami.
Pluton w linii harcowników do boju zajmuje front szerokoƑci 120Ͳ150
kroków.
Na komendħ "Pluton pojedynczo w tyų (w lewo, w prawo) – marsz"
jeǍdǍcywykonujČzwrotpojedynczowtyų,wprawolubwlewo.

32.NatarcieiszarǏa.
Gdy pluton dojdzie do miejsca, skČd ma wykonađ natarcie, dowódca
plutonu daje komendħ "Pluton do natarcia – (chód) – marsz"; jeǍdǍcy ruszajČ
chodemnakazanym,majČclancenaudoiszabledoboju.
ZbliǏajČc siħ na odlegųoƑđ okoųo 200 metrów do przeciwnika dowódca
plutonudajekomendħ"Pluton–marszͲmarsz";natħkomendħjeǍdǍcybiorČc
lancedobojuzokrzykiem"hura"rzucajČsiħcwaųemnaprzeciwnika.
Pluton moǏeszarǏowađruszajČc z miejsca w kaǏdym szyku zwartym lub
luǍnym.GųównymiczynnikamipowodzeniasČimpetisiųauderzenia.
WzamħciewywoųanymprzezzderzeniepowodzenieszarǏyzaleǏyodjeǍdǍców
najodwaǏniejszychinajsprawniejwųadajČcychbroniČikoniem.Powinnisiħoni
skupiađpokilkulubkilkunastu,abygrupamizwalczađnieprzyjaciela.
JeǍdǍcygodzČprzedewszystkimwdowódcówprzeciwnika,rČbiČcikųujČc.

33.Spieszanie(zwykųe)plutonu.
Spieszanie plutonu odbywa siħ z zachowaniem samodzielnoƑci sekcji
wmyƑl § 16. Spieszyđ pluton moǏna ze wszystkich szyków, przed spieszeniem
jednak kaǏda sekcja formuje kolumnħ trójkami. Dowódca plutonu wyznacza
miejscedlakoniowodnychiwydajedowódcykoniowodnychrozkazydotyczČce
dalszego ich zachowania siħ. Koniowodnymi plutonu dowodzi zastħpca
dowódcyplutonu.
KaǏdy szeregowy kawalerii powinien byđ wyđwiczony jako koniowodny
wprowadzeniudwóchkoniwewszystkichchodachiwróǏnorodnymterenie.
KoniowodnisČbardzoruchliwiimogČsiħporuszađwewszystkichchodach.
Spieszanie wykonuje siħ z miejsca i w marszu na komendħ "Pluton do
walkipieszo–zkoni".
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Dowódca plutonu oddaje swojego konia luzakowi (numer pierwszy
drugiego szeregu drugiej sekcji), który na zapowiedǍ komendy do spieszania
podjeǏdǏazprawejstronydodowódcyplutonu.
ZasadniczospieszenijeǍdǍcy wykonujČzbiórkħw kolumnie dwójkami za
dowódcČplutonu,wkolejnoƑcinumerówsekcji.

34.Spieszaniepeųneplutonu.
Spieszanie peųne wykonuje siħ tylko w miejscu, na komendħ "Pluton do
walki pieszo wszyscy – z koni". W tym wypadku pozostaje na sekcjħ jeden
koniowodny, wskutek czego koniowodni sČ unieruchomieni a w dogodnych
warunkachmogČsiħporuszađwyųČczniestħpem.
ZbiórkħpospieszeniuwykonujesiħwmyƑl§33.

35.ObowiČzkidowódcykoniowodnych.
Na zapowiedǍ komendy do spieszenia, zastħpca dowódcy plutonu
podjeǏdǏa do dowódcy plutonu dla otrzymania rozkazów dotyczČcych
stanowiskaiewentualnychporuszeŷkoniowodnych.
Gdyplutondziaųasamodzielnie,zastħpcadowódcyplutonupowinienbyđ
zorientowanywogólnympoųoǏeniuiutrzymywađųČcznoƑđzdowódcČplutonu.
Powinien byđ gotów do zorganizowania zaopatrzenia w amunicjħ oraz
przesuniħciakoniowodnychbliǏejwalczČcychpieszo.
Gdy pluton dziaųa w skųadzie szwadronu, zastħpca dowódcy plutonu
melduje siħ dowódcy koniowodnych caųego szwadronu dla otrzymania
rozkazów,poczymnatychmiastpowracadoswojegopododdziaųu.
Przestrzega umiejħtnego rozmieszczenia koniowodnych w terenie,
wykorzystujČcwszelkiezasųony,zakryciaizagųħbienia,kaǏekarmiđipoiđkonie
wodpowiednimczasieorazsprawdzastanpodkucia.
Powinien przedsiħwziČđ Ƒrodki zapobiegawcze przeciw obserwacji
lotniczejizaskoczeniugazowemuorazzestronybronipancernej.
We wszystkich okolicznoƑciach powinien siħ kierowađ zasadČ, Ǐe
zachowanie w dobrym stanie koni plutonu, za które jest odpowiedzialny, jest
niezbħdnymwarunkiemistnieniaoddziaųu.

36.Poruszeniakoniowodnych.
Przy poruszeniach koniowodnych naleǏy zawsze rozpoczynađ marsz
stħpem,przechodzČcstopniowodowyǏszychchodów.
Podczas marszu pod ogniem pieszo lub nawiČzywania stycznoƑci 
z nieprzyjacielem naleǏy wykorzystađ wszelkie sprzyjajČce okolicznoƑci
w granicach bezpieczeŷstwa koni, dla przesuniħcia koniowodnych bliǏej
spieszonegoplutonu.
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Gdy pluton dziaųa samodzielnie, wówczas wszelkie zmiany stanowisk
koniowodni wykonujČ na rozkaz dowódcy plutonu lub z inicjatywy zastħpcy
dowódcyplutonu;gdyplutondziaųawskųadzieszwadronu–zawszenarozkaz
dowódcykoniowodnychcaųegoszwadronu.
JeƑli koniowodni muszČ zmieniđ swoje stanowiska, zastħpca dowódcy
plutonuprowadziichkierujČcsiħnastħpujČcymizasadami:
– stajČc na czele swego pododdziaųu rozpoczyna marsz, powiħkszajČc
stopniowochody.
– dla przebycia terenu pod ogniem nieprzyjaciela, zastħpca dowódcy plutonu
wykonuje marsz od jednej zasųony do drugiej, rozluzowujČc koniowodnych
sekcjami, miejsca najbardziej zagroǏone przebywa maųymi grupkami,
jednoczeƑnielubkolejno,zaleǏnieodrodzajuogniaprzeciwnika.
Gdy trzeba prowadziđ koniowodnych do plutonu spieszonego, kieruje
koniekaǏdejsekcjidowųaƑciwejjednostkispieszonej.

37.Wsiadanienakoŷ.
Do wsiadania na koŷ przy spieszeniu zwykųym dowódca plutonu kaǏe
podprowadziđ koniowodnych do plutonu spieszonego, prowadzČc w razie
potrzebyjednoczeƑniespieszonychjeǍdǍcówdokoni.
Wsiadanie na koŷ odbywa siħ w miarħ moǏnoƑci za zakryciem lub
zasųonČ.
Nakomendħ"Pluton–dokoni"spieszenijeǍdǍcyzabezpieczajČkarabinki,
zakųadajČbroŷprzezplecyiidČszybkimkrokiemdoswoichkoni.
Nakomendħ"Pluton(dowsiadania)–nakoŷ"–plutonwsiadanakoŷ.

Szwadron

38.Skųadszwadronu.
Szwadronskųadasiħz:
dowódcy,
zastħpcydowódcy,
sekcjitrħbaczy,
2–3plutonów,

39.Zasadyprowadzeniaszwadronu.
Szwadronwykonujewszelkieporuszenianakomendy,znakiwpoųČczeniu
zgwizdem,sygnaųy,kierunekichódkoniadowódcyszwadronuorazzaleǏnieod
okolicznoƑci na rozkazy przesyųane przez goŷców. NajczħƑciej plutony bħdČ
naƑladowađruchiszykjednostkikierunkowej.
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PrzeddaniemkaǏdejkomendy(rozkazu)iznakulubdlazwróceniauwagi
dowódcówplutonówdowódcaszwadronudajeznaklubsygnaų"Uwaga";znak
tenpowtarzajČdowódcyplutonów.
Abykomendabyųazrozumiaųa,dowódcawskazujerħkČ(szablČ)kierunek
ruchuistawiaswegokoniawtymkierunku.
JeǏeli dowódca szwadronu chce chwilowo opuƑciđ swe miejsce, aby siħ
móc swobodnie poruszađ, wówczas daje znak odųČczenia oraz wskazuje
kierunek, po czym moǏe zajČđ miejsce, które uwaǏa za stosowne. Kierunek
marszuszwadronuzapewniadowódcaplutonukierunkowego.
Podczas wszystkich poruszeŷ szwadronu plutony oznacza siħ numerami
odprawegoskrzydųalubczoųaalbonazwamipatronów.
DowódcyplutonówprowadzČswojejednostkipodųugzasadwskazanych
dlaplutonu.
Przy wszelkich poruszeniach nakazanych przez dowódcħ szwadronu,
dowódcyplutonówwykonujČodpowiednidonakazanegoruchuznak,zwracajČ
swe konie we wskazanym kierunku i jadČ nakazanym chodem. Gųosem dajČ
komendħ jedynie w tych wypadkach, kiedy kurz, mgųa, zmrok lub podobne
przyczyny nie pozwalajČ oddziaųom rozróǏniđ ich znaków, nie podnoszČc przy
tymgųosuwiħcejniǏtojestpotrzebne,abyplutonichusųyszaų.
ZwracajČ bacznČ uwagħ na zachowanie równomiernoƑci chodu i na
utrzymanieprzepisowychodlegųoƑciiodstħpów.

40.Szykizwarte.
Zbiórka.
Liniaplutonówtrójkami.
Kolumnatrójkami.
Kolumnadwójkami.
Kolumnapojednemu.
Kolumnaplutonówrozwiniħtych.
Szykrozwiniħty.

41.Zbiórka.
Zasadniczo zbiórkħ szwadronu wykonuje siħ w linii plutonów trójkami
wzwykųejkolejnoƑciplutonów.
Dowódca drugiego plutonu staje w odlegųoƑci 20 kroków za dowódcČ
szwadronu, pierwszy pluton w prawo od drugiego pluton trzeci w lewo od
drugiego.
Na komendħ "Szwadron (chód) – zbiórka" dowódca kaǏdego plutonu
prowadzi swój pluton w kolumnie trójkami najkrótszČ drogČ kųusem lub
chodemnakazanymnamiejsce,któremazajČđwszyku.
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JeǏeli dowódca szwadronu chce wykonađ zbiórkħ w innym szyku,
zaznaczatowkomendzie.

42.Liniaplutonówtrójkami(rys.37).
Linii plutonów trójkami uǏywa siħ do zbiórki i marszu w terenie
poprzerzynanym.
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Rys. 37.


Plutony w kolumnach trójkami stajČ na jednej wysokoƑci w odstħpach
równych szerokoƑci frontu rozwiniħtego plutonu, liczČc od prawego skrzydųa
jednegoplutonudoprawegoskrzydųanastħpnegoplutonu(rys.37).
Liniħ plutonów trójkami formuje siħ z kaǏdego szyku na komendħ
"Szwadronliniaplutonówtrójkami–(chód)–marsz"lubnaodpowiedniznak.
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Szykiem ƑcieƑnionym nazywa siħ szyk linii plutonów trójkami, gdy
odstħpy miħdzy plutonami wynoszČ 6 kroków. Szwadron przechodzi w szyk
ƑcieƑniony na komendħ "Szwadron linia plutonów trójkami – szyk ƑcieƑniony
(chód)–marsz".
Dowódca drugiego plutonu porusza siħ w odlegųoƑci 20 kroków za
dowódcČ szwadronu, który utrzymuje kierunek. Inni dowódcy plutonów
maszerujČnawysokoƑcidowódcydrugiegoplutonu.
Linia plutonów trójkami zmienia kierunek na znak dowódcy szwadronu
lubpowskazaniunowegopunktukierunkowego.
DowódcadrugiegoplutonuposuwasiħwƑladzadowódcČszwadronulub
w kierunku nakazanym. Dowódcy pozostaųych plutonów zwiħkszajČ lub
zmniejszajČ tempo chodu stosownie do zajmowanego miejsca i prowadzČ
swojejednostkinajkrótszČdrogČwnowymkierunku,stosujČcsiħdodrugiego
plutonu i nie starajČc siħ przy tym o utrzymanie normalnych odstħpów, które
biorČprzyzakoŷczeniuruchu.
Szwadron wykonuje zwrot w tyų na komendħ "Szwadron plutonami
w prawo (w lewo) w tyų – marsz" lub na odpowiedni znak; kaǏdy pluton
wykonujezwrotwtyų,stosujČcsiħdoprzepisówzawartychw§20.

SzwadronbħdČcywliniiplutonówtrójkamiwsiadanakoŷizsiadazkoni
nazasadachwskazanychdlaplutonu.



43.Kolumnatrójkami,dwójkamiipojednemu(rys.38).

Kolumnytrójkami,dwójkamiiwyjČtkowokolumnypojednemuuǏywasiħ
domarszu.

W kolumnie trójkami plutony stajČ bezpoƑrednio jeden za drugim
wodlegųoƑcijednegokrokuiwszyku–zgodniezprzepisamizawartymiw§20.
DowódcyplutonówwodlegųoƑcijednegokrokuprzedswymiplutonami.

Zasadniczo dowódca szwadronu zajmuje miejsce na czele kolumny, za
nimwodlegųoƑcijednegokrokudowódcaplutonuczoųowego.

Podczas marszu dowódcy plutonów mogČ zmieniađ swoje zasadnicze
miejscawkolumnie,stajČcnajednymzeskrzydeųswojegoplutonu,Ǐebymogli
przestrzegađporzČdkuikarnoƑcimarszu.

Kolumna dwójkami i po jednemu formuje siħ na wyǏej podanych
zasadach,przyczymplutonysČwkolumnachdwójkamilubpojednemu(§21
i 22). PrzejƑcie szwadronu z kolumny trójkami do kolumny dwójkami (po
jednemu)iodwrotniewykonujesiħnazasadachpodanychdlaplutonu.

Szwadron w kolumnie trójkami, dwójkami i po jednemu wsiada na koŷ
izsiadazkoninazasadachwskazanychdlaplutonu.
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Szwadron w kolumnie marszowej wykonuje zwrot w tyų na komendħ
"Szwadron w prawo (w lewo) – w tyų marsz" lub "Szwadron sekcjami

1x
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1x
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plut.
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16x
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II
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III
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Rys. 38.

(plutonami) w prawo (w lewo) w

Rys. 39.

tyų

–
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marsz"; kaǏdy pluton wykonuje w tyų zwrot, stosujČc siħ do przepisów
zawartychw§20.

SzwadronstojČcywmiejsculubporuszajČcysiħwliniiplutonówtrójkami
przechodzi w kolumnħ trójkami (dwójkami lub po jednemu) – na komendħ
"Szwadrontrójkami(dwójkami,pojednemu,chód)–marsz"lub"SzwadronnaX
plutontrójkami(dwójkami,pojednemu,chód)–marsz".

Kierunkowy lub wskazany pluton, wysuwa siħ za dowódcČ szwadronu,
pozostaųeplutonywchodzČkolejnowkolumnħ,przyczym,jeǏelisformowanie
kolumnytrójkaminastČpiųonaplutonkierunkowy,toponimwųČczasiħpluton
prawoskrzydųowy,anastħpnielewoskrzydųowy.

Szwadron z linii plutonów trójkami moǏe przejƑđ w kolumnħ trójkami
wboknakomendħ"Szwadronplutonamiwprawo(wlewo)–marsz".Plutony
wykonujČzwrotpodkČtem90°.

KolumnatrójkamimoǏesiħrozwinČđwliniħplutonówtrójkamiwkaǏdym
kierunku.

Dowódca szwadronu zwraca, jeƑli zachodzi potrzeba, czoųo kolumny
wnowymkierunku,poczymdajekomendħ"Szwadronliniaplutonówtrójkami
(chód)–marsz".

Dowódca szwadronu wysuwa siħ naprzód na 20 kroków z miejsca
kųusem, a w marszu chodem o jeden stopieŷ wyǏszym, po czym przechodzi
wchódpoprzedni.

Dowódca plutonu czoųowego posuwa siħ za dowódcČ szwadronu lub
wnakazanymkierunkuzmiejscastħpem,awmarszuchodempoprzednim.
Dowódcy nastħpnych plutonów prowadzČ swoje jednostki w kolumnach
trójkami z miejsca kųusem, a w marszu chodem o jeden stopieŷ wyǏszym lub
nakazanymnaswojemiejsca,przyczymplutonstojČcyzaczoųowymnaprawo,
atrzecinalewoodczoųowego.PodojƑciunaswojemiejscaplutonyprzechodzČ
wchóddowódcyszwadronu.

JeǏeli w szwadronie sČ dwa plutony a czoųowym jest pluton pierwszy,
plutondrugistajenalewymskrzydleplutonupierwszego.JeǏeliczoųowymjest
plutondrugi,plutonpierwszystajenaprawymskrzydleplutonudrugiego.

Szwadron z kolumny trójkami moǏe przejƑđ w liniħ plutonów trójkami
wboknakomendħ"Szwadronplutonamiwprawo(wlewo)–marsz".Plutony
zmieniajČjednoczeƑniekierunekwstronħnakazanČ.

44.Kolumnaplutonówrozwiniħtych(rys.39).

KolumnyplutonówrozwiniħtychuǏywasiħdoprzeglČdówidefilad.
Ustawienieszwadronu–patrzrys.39.
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Kolumna plutonów rozwiniħtych zmienia kierunek na znak dowódcy
szwadronulubpowskazaniunowegopunktukierunkowegobČdǍnakomendħ
"Szwadronwprawo(wlewo)(wtyų)–marsz".

Szwadron wykonuje zwrot w tyų na komendħ "Szwadron plutonami
wprawo(wlewo)wtyų–marsz"lubnaodpowiedniznak;wtedykaǏdypluton
wykonujezwrotwtyų,stosujČcsiħprzepisówzawartychw§24.

SzwadronstojČcywmiejsculubporuszajČcysiħwliniiplutonówtrójkami
przechodziwkolumnħplutonówrozwiniħtychnakomendħ"Szwadronkolumna
plutonów rozwiniħtych (chód) – marsz", lub "Szwadron na X pluton
kolumnaplutonówrozwiniħtych–(chód)–marsz".

Pierwszy lub wskazany pluton, przechodzČc z kolumny trójkami w szyk
rozwiniħty, wysuwa siħ za dowódcČ szwadronu zgodnie z § 26. Pozostaųe
plutony wchodzČ kolejno w kolumnħ po uprzednim sformowaniu szyku
rozwiniħtegoplutonu.DowódcyplutonówbiorČprzepisoweodlegųoƑcimiħdzy
plutonami(rys.29).

Szwadron z linii plutonów trójkami moǏe przejƑđ w kolumnħ plutonów
rozwiniħtych w bok na komendħ dowódcy szwadronu "Szwadron w kolumnħ
plutonami rozwiniħtymi w prawo (w lewo) – marsz". Plutony wykonujČ zwrot
sekcjamizgodniez§26.
Kolumna plutonów rozwiniħtych moǏe przejƑđ w liniħ plutonów trójkami
wkaǏdym kierunku. Wykonanie jest podobne do przejƑcia z kolumny trójkami
w liniħ plutonów trójkami, przy czym kaǏdy pluton natychmiast wyciČga siħ
wkolumnħtrójkami(§43).

PrzejƑcie z kolumny trójkami, dwójkami i po jednemu w kolumnħ
plutonów rozwiniħtych wykonuje siħ na komendħ "Szwadron kolumna
plutonówrozwiniħtych(chód)–marsz".

Dowódca szwadronu maszeruje naprzód z miejsca stħpem, w marszu
chodempoprzednim.Plutonczoųowyprzechodzizkolumnywszykrozwiniħty,
posuwajČc siħ w nakazanym kierunku z miejsca stħpem, a w marszu chodem
poprzednim. Pozostaųe plutony przechodzČ z kolumny w szyk rozwiniħty, po
czymdochodzČnaprzepisowČodlegųoƑđdoplutonupoprzedzajČcegozmiejsca
kųusem,awmarszuchodemojedenstopieŷwyǏszymlubnakazanym.

PrzejƑcie z kolumny plutonów rozwiniħtych w kolumnħ trójkami
(dwójkami lub po jednemu) wykonuje siħ na komendħ "Szwadron trójkami
(dwójkami, po jednemu) – (chód) – marsz". Plutony kolejno wyciČgajČ siħ
wkolumnħtrójkami,biorČcprzepisoweodlegųoƑcimiħdzyplutonami.

Szwadron w kolumnie plutonów rozwiniħtych wsiada na koŷ i zsiada
z koni na zasadach wskazanych dla plutonu, przy czym jednak dowódca
szwadronuwysuwasiħnaprzódnaodlegųoƑđ12kroków,azastħpcydowódców
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plutonówwpierwszymidrugimwyjeǏdǏajČnaleweskrzydųaswoichplutonów,
natomiast dowódca plutonu trzeciego wyjeǏdǏa na prawe skrzydųo swojego
plutonu.

45.Szykrozwiniħty(rys.40,szykrozwiniħtyszwadronuwmarszu).

Szyk rozwiniħty jest normalnym szykiem szwadronu do przeglČdów.
MoǏna go teǏ uǏywađ w innych okolicznoƑciach, np. do ukrycia oddziaųu za
zasųonČ,doszarǏykonnej.
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Rys. 40.
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2x

2x

W tym szyku plutony rozwiniħte stajČ jeden obok drugiego bez odstħpów,
równajČc na drugi pluton. JeǏeli w szwadronie sČ dwa plutony, równanie
odbywasiħnaplutonpierwszy.

Dowódca szwadronu staje na prawym skrzydle pierwszego plutonu. Na
komendħ"Szwadron,wplutonachdotrzech–odlicz"plutonyodliczajČzgodnie
zzasadamiwskazanymidlaplutonuw§23.

Szwadron w szyku rozwiniħtym wsiada na koŷ i zsiada z koni zgodnie
zzasadamiwskazanymidlaplutonu(§23).

46.Marszizmianakierunkuwszykurozwiniħtym.

W marszu w szyku rozwiniħtym dowódcy plutonów pierwszego
i trzeciego zachowujČ odstħp i odlegųoƑđ, stosujČc siħ do dowódcy drugiego
plutonu (kierunkowego) lub do dowódcy pierwszego w przypadku dwóch
plutonów.

JeǏeli przed kilku jeǍdǍcami któregokolwiek plutonu znajdzie siħ
przeszkoda,tojČprzebywajČlubwymijajČ,pozostajČcchwilowozafrontem,po
czym wracajČ na swoje miejsca chodem o jeden stopieŷ wyǏszym. JeƑli
wmarszuspotykasiħwiħkszČiloƑđprzeszkód,dowódcaszwadronukaǏeprzejƑđ
szwadronowiwliniħplutonówtrójkami.

Szwadron poruszajČcy siħ w szyku rozwiniħtym moǏe zmieniđ kierunek,
nie przechodzČc do innego szyku, tylko pod nieznacznym kČtem na znak
dowódcyszwadronulubpowskazaniunowegopunktukierunkowego.
Podczas wykonywania takiej zmiany kierunku dowódcy plutonów muszČ
zachowywađ przepisowe odstħpy miħdzy sobČ, regulowađ równieǏ tempo
swojego chodu, stosujČc siħ do plutonu kierunkowego w ten sposób, Ǐeby
utrzymađrównanieszwadronu.

JeǏeliszwadronwszykurozwiniħtymmusizmieniđkierunekmarszupod
duǏymkČtemdowódcaszwadronukaǏeprzejƑđwliniħplutonówtrójkami.
Powykonaniuzmianykierunkuponownieformujeszykrozwiniħty.

JeǏeli szwadron w szyku rozwiniħtym musi wykonađ zwrot w tyų,
dowódcaszwadronudajekomendħ"Szwadronplutonamiwprawo(wlewo)–
wtyų–marsz".KaǏdyplutonwykonujezwrotwtyų,stosujČcsiħdoprzepisów
zawartych w § 24. Przy koŷcu zwrotu dowódca szwadronu wskazuje nowy
kierunek. Dowódca szwadronu najkrótszČ drogČ przejeǏdǏa na czoųo
szwadronu.
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47.PrzejƑciezszykurozwiniħtegowliniħplutonówtrójkamiiwkolumnħ.

Szwadron stojČcy w miejscu lub poruszajČcy siħ w szyku rozwiniħtym
przechodzi w liniħ plutonów trójkami na komendħ "Szwadron linia plutonów
trójkami(chód)–marsz".

Dowódca szwadronu i dowódcy plutonów ruszajČ z miejsca stħpem,
a w marszu chodem poprzednim lub nakazanym; kaǏdy pluton przechodzi
wkolumnħtrójkamizgodniezprzepisamizawartymiw§25.

Szwadron stojČcy w miejscu lub poruszajČcy siħ w szyku rozwiniħtym
przechodzi w kolumnħ trójkami (dwójkami, po jednemu) na komendħ
"Szwadrontrójkami(dwójkami,pojednemu)–(chód)–marsz"lub"Szwadron
naXplutontrójkami(dwójkami,pojednemu)–(chód)–marsz".

JeƑli za dowódcČjest drugi (kierunkowy) lub wskazany pluton pozostaųe
plutony wchodzČ kolejno w kolumnħ. KaǏdy pluton przechodzi z poczČtku
wkolumnħtrójkami(dwójkami,pojednemu),nastħpniezajmujeswojemiejsce
wkolumnie.

SzwadronzszykurozwiniħtegomoǏeprzejƑđwkolumnħtrójkamiwbok
nakomendħ"Szwadronsekcjamiwprawo(wlewo)–marsz".PlutonywykonujČ
zwrotsekcjamizgodniez§25.

Szwadron stojČcy w miejscu lub poruszajČcy siħ w szyku rozwiniħtym
przechodziwkolumnħplutonówrozwiniħtychnakomendħ"Szwadronkolumna
plutonów rozwiniħtych (chód) – marsz" lub "Szwadron na X pluton kolumna
plutonów rozwiniħtych (chód) – marsz". Wykonanie takie same jak przejƑcie
zszykurozwiniħtegowkolumnħtrójkami.DowódcyplutonówbiorČprzepisowe
odlegųoƑcimiħdzyplutonami.

Szwadron z szyku rozwiniħtego moǏe przejƑđ w kolumnħ plutonów
rozwiniħtych w bok na komendħ "Szwadron plutonami w prawo (w lewo) –
(chód)–marsz";plutonywykonujČzmianykierunkuzgodniez§24.

48.PrzejƑciezliniiplutonówtrójkamilubkolumnywszykrozwiniħty.

SzwadronstojČcywmiejsculubporuszajČcysiħwliniiplutonówtrójkami
przechodzi w szyk rozwiniħty na komendħ "Szwadron rozwiniħty (chód) –
marsz"lubnaodpowiedniznak.

Dowódca szwadronu z miejsca wysuwa siħ naprzód na dwie dųugoƑci
konia,awmarszujedziechodempoprzednim.

KaǏdy plutonrozwija siħz miejsca kųusem, a w marszu chodem o jeden
stopieŷwyǏszymlubnakazanymstosowniedozasadpodanychw§26.Plutony
ustawiajČsiħjedenobokdrugiegobezodstħpów.

SzwadronwkolumnietrójkamimoǏeprzejƑđwszykrozwiniħtywkaǏdym
kierunku. Przed rozwiniħciem dowódca szwadronu zwraca, jeǏeli zachodzi
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potrzeba, czoųo kolumny w nowym kierunku po czym daje znak lub komendħ
"Szwadronrozwiniħty(chód)–marsz".

Dowódca szwadronu wysuwa siħ naprzód na 20 kroków z miejsca
kųusem, a w marszu chodem o jeden stopieŷ wyǏszym, po czym przechodzi
wstħplubwchódpoprzedni.

Dowódca plutonu czoųowego posuwa siħ za dowódcČ szwadronu lub
w nakazanym kierunku z miejsca stħpem, a w marszu chodem poprzednim
irozwijaswójpluton.

DowódcynastħpnychplutonówprowadzČswojejednostkiwkolumnach
zmiejscakųusem,awmarszuchodemojedenstopieŷwyǏszymlubnakazanym
na swoje miejsca, po czym je rozwijajČ i przechodzČ w chód dowódcy
szwadronu. W nowym szyku pluton stojČcy za czoųowym rozwija siħ w prawo
od niego, a trzeci w lewo. JeǏeli szwadron skųada siħ z dwóch plutonów
wówczas w szyku rozwiniħtym stajČ one w kolejnoƑci numerów od prawego
skrzydųa.

Szwadron z kolumny trójkami moǏe przejƑđ w szyk rozwiniħty w bok na
komendħ"Szwadronsekcjamiwprawo(wlewo)–marsz".

Plutony wykonujČ zwrot sekcjami zgodnie z § 26 ųČczČc nastħpnie do
drugiegoplutonu.

PrzejƑciez kolumny plutonów rozwiniħtych w szyk rozwiniħty wykonuje
siħtaksamojakprzejƑciezkolumnytrójkamiwszykrozwiniħty.

Szwadron z kolumny plutonów rozwiniħtych moǏe przejƑđ w szyk
rozwiniħtywboknakomendħ"Szwadronplutonamiwprawo(wlewo)–(chód)
–marsz".PlutonywykonujČzmianħkierunkuzgodniez§24.

49.Równanie.

ebywyrównađszwadronbħdČcywliniiplutonówtrójkami lubwszyku
rozwiniħtym, dowódca szwadronu ustawia dowódcħ drugiego (kierunkowego)
plutonu w odpowiednim kierunku, po czym wyrównujČ siħ wedųug niego
dowódcyinnychplutonów.
Na komendħ "Szwadron – równaj" plutony podchodzČ do swych dowódców
iwyrównujČsiħzgodniezprzepisamizawartymiw§23.

Dowódca szwadronu sprawdza równanie i krycie. Na komendħ
"Szwadron–bacznoƑđ"jeǍdǍcyprzybierajČpostawħzasadniczČ.
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ROZDZIABC.PODSTAWOWEELEMENTYPOKAZU(KADRYLA)
KAWALERYJSKIEGO

36. Podstawowezasady.

B



AͲͲͲC




E

Rys. 41.

x Plac powinien byđ zawsze oznaczony co najmniej czterema punktami
wyznaczajČcyminaroǏniki.
x Powinna byđ wyznaczona Ƒrodkowa za pomocČ dwóch punktów na
ƑrodkuƑciankrótkich(A–C)(rys.41).
x JeǏeli to moǏliwe powinny byđ takǏe oznaczone punkty Ƒrodkowe Ƒcian
dųugich(E–B)(rys.41).
x Wymiary placu (przybliǏone) do pokazu trzech lub dwóch sekcji –
30mx70m.
x Wymiaryplacu(przybliǏone)dopokazujednejsekcji60(50)mx20m.
x JeǏeli to moǏliwe, plac powinien byđ ogrodzony np. pųotkami do
ujeǏdǏenia.


51.Serduszko–skrzyǏowanie(rys.42).

Wykonaniewkųusielubgalopie.


Pododdziaų jedzie ƑrodkowČ w kolumnie dwójkami. Chód skrócony.
DojeǏdǏajČc do Ƒciany krótkiej kolumna rozdziela siħ. Prawoskrzydųowi jadČza
czoųowym w prawo, lewoskrzydųowi w lewo. W momencie rozdzielenia siħ
kolumn,moǏenastČpiđzagalopowanie(rys.42a).
Na hasųo „marsz” jeǍdǍcy zjeǏdǏajČ kolejno na przekČtne, których punkt
przeciħciawypadanaƑrodkowejprzedprowadzČcympokaz(rys.42b).
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ZjeǏdǏajČcy na przekČtne wyciČgajČ kolejno chód w skutek tego powstajČ
miħdzy jeǍdǍcami odlegųoƑci. W kųusie dųugoƑđ konia, w galopie póųtorej
dųugoƑcikonia.

Lewoskrzydųowy przejeǏdǏa zawsze za prawoskrzydųowym szyku
podstawowego,niezaleǏnieodzmianszykuwtrakciepokazu.Lewoskrzydųowy
przejeǏdǏa tuǏ za zadem konia prawoskrzydųowego a nie przez Ƒrodek
odlegųoƑci.

Po dojechaniu do Ƒciany dųugiej czoųowi skracajČ chód a w przypadku
galopuprzechodzČdokųusa.PozostalijeǍdǍcyųČczČnaogony,przyjmujČcchód
poprzednika.

Konie,zwųaszczanaprzekČtnych,muszČbyđpodpeųnČkontrolČ.

52.Podwójneserduszko–skrzyǏowanie.

Wprzypadkudwóchsekcji,placmusimieđdųugoƑđminimum70m.
Wykonaniewkųusie.


Pododdziaų jedzie ƑrodkowČ w kolumnie dwójkami. Chód skrócony.
DojeǏdǏajČc do Ƒciany krótkiej kolumna rozdziela siħ. Prawoskrzydųowi jadČza
czoųowymwprawo,lewoskrzydųowiwlewo.

Nahasųo„marsz”jeǍdǍcyzjeǏdǏajČkolejnona„przekČtne”poųowyplacu,
którychpunktprzeciħciawypadanaƑrodkowejiktórekoŷczČsiħok.3mprzed
punktamiƑrodkowymiƑciandųugich.

ZjeǏdǏajČcy na „przekČtne” wyciČgajČ kolejno chód w skutek tego
powstajČmiħdzyjeǍdǍcamiodlegųoƑci.WkųusiedųugoƑđkonia.

Po dojechaniu do Ƒciany dųugiej, jeǍdǍcy ponownie wjeǏdǏajČ na
„przekČtne”(drugiejpoųowyplacu)zeƑrodkaƑciandųugich.Punktprzeciħciana
Ƒrodkowej.„PrzekČtne”koŷczČsiħnaƑcianachdųugich4m.przednaroǏnikami.
Lewoskrzydųowy przejeǏdǏa zawsze za prawoskrzydųowym szyku
podstawowego,niezaleǏnieodzmianszykuwtrakciepokazu.Lewoskrzydųowy
przejeǏdǏa tuǏ za zadem konia prawoskrzydųowego a nie przez Ƒrodek
odlegųoƑci.

PodojechaniudoƑcianydųugiejczoųowiskracajČchód.PozostalijeǍdǍcy
ųČczČnaogony,przyjmujČcchódpoprzednika.

Konie,zwųaszczanaprzekČtnych,muszČbyđpodpeųnČkontrolČ.

53.Czesanie.

Wykonaniewkųusie.
NajczħƑciejwykonywane,jakonastħpnafiguraposerduszku–skrzyǏowaniu.
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Po zakoŷczeniu serduszka – skrzyǏowania, kolumny prawo i lewo
skrzydųowa mijajČ siħ na Ƒcianie krótkiej. Kolumna prawoskrzydųowych po
zewnħtrznej. Miniħcie czoųowej i nastħpnych par na Ƒrodkowej (w A lub C).
Kolumny poruszajČ siħ po Ƒcianach dųugich, lewoskrzydųowi równajČ na
prawoskrzydųowych.

Nakomendħ„Doczesania–marsz!”jeǍdǍcyskrħcajČzeƑciandųugichpod
kČtem prostym równajČc do poprzedników. JeǍdǍcy z dwójek mijajČ siħ na
prawČ rħkħ zachowujČc równanie do poprzednika. DojeǏdǏajČc do Ƒcian
dųugich, na komendħ  „Za czoųowymi – marsz!”, jeǍdǍcy wykonujČ zwrot
i równajČc na poprzedników wjeǏdǏajČ na Ƒciany dųugie tworzČc kolumny „po
jednemu”.OdlegųoƑci„naogonach”.
54.Trybik(rys.43).

Wykonaniewkųusieiwgalopie.WykonujČdwielubczterysekcje.Cztery
sekcjewykonujČdwarównolegųe,zsynchronizowanetrybiki.

Pododdziaų (dwie sekcje) jedzie ƑrodkowČ w kolumnie po jednemu.
JeǍdǍcy odliczajČ do dwóch. DojeǏdǏajČc do punktu X (Ƒrodek placu) jedynki
wjeǏdǏajČ na koųo w lewo a dwójki w prawo. Koųa majČ Ƒrednicħ poųowy
szerokoƑci placu. KawalerzyƑci na koųach zachowujČ odlegųoƑci 1,5 dųugoƑci
koniapowstaųewwynikurozdzieleniapododdziaųunadwakoųa.Koniecaųyczas
sČ zgiħte zgodnie z obwodem koųa, po którym siħ poruszajČ. JeǍdǍcy po
przejechaniu koųa na jeden krok (foule) wjeǏdǏajČ na ƑrodkowČ i ponownie
wjeǏdǏajČnaswojekoųa.

W przypadku kadryla na cztery sekcje pododdziaų wykonuje dwa
niezaleǏnetrybiki.

55.Zamek(rys.44).

Wykonaniewkųusieiwgalopie.WykonujČdwielubczterysekcje.Cztery
sekcjewykonujČdwarównolegųe,zsynchronizowanezamki.

Pododdziaų (dwie sekcje) jedzie ƑcianČ dųugČ w kolumnie po jednemu.
UųanizachowujČcszykpojednemuzjeǏdǏajČnakoųodowewnČtrzplacu,wokóų
prowadzČcego. OdlegųoƑci dųugoƑđ konia. Po wyrównaniu odlegųoƑci
prowadzČcy wydaje komendy „stħpem” oraz „stój, stawaj w lewo”.
KawalerzyƑci stajČ na obwodzie zwróceni gųowami koni na prowadzČcego.
ProwadzČcy ustawia swego konia naprzeciwko konia jeǍdǍca czoųowego. Na
komendħ„Zzamkukųusem,galopem–marsz!”czoųowyruszazmiejscakųusem
w lewo wjeǏdǏajČc miħdzy numer 2 a 3 pierwszej trójki. WyjeǏdǏa spomiħdzy
nichwprawonakoųo,zagalopowujČc.PozostaliuųaniruszajČkolejnozmiejsca
kųusemwlewo,wjeǏdǏajČcmiħdzyswojegolewegosČsiadaijegozaplecznika.
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WyjeǏdǏajČc w prawo zagalopowujČ, ųČczČc do swojego poprzednika na
odlegųoƑđdųugoƑcikonia.Momentruszeniazmiejscamusibyđtakzaplanowany
abypozagalopowaniuznaleǍđsiħnaogoniepoprzednika.
W przypadku kadryla na cztery sekcje pododdziaų wykonuje dwa niezaleǏne
zamki.
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56.SynchronicznewųadanielancČwstój.

Pododdziaų porusza siħ stħpem w kolumnie trójkami, ƑrodkowČ placu. Na
komendħ„DowųadanialancČ–rozluzowađ”uųaniluzujČnaodlegųoƑđiodstħp
dųugoƑci konia. Na komendħ „Do wųadania lancČ – stój” zatrzymujČ siħ,
równajČ, a nastħpnie ustawiajČ konie pod kČtem 45 stopni w stronħ trybuny
gųównej. Po komendzie „Z pħtli lance, na udo lance” wykonujČ na tempa,
równajČcnapierwszČtrójkħchwyty,pchniħcia,zasųonyiuderzenia.

Komendyiichwykonanie:
x Dobojulance!
x Wprawowprzódkųuj!Wykonanienatempo„raz!”.
x Wlewowprzódkųuj!J.w.
x ZapowiedǍ–„Wprawowdóų,czynnym”
Tempa:raz!–zmianachwytulancy
dwa!–pochylenielancydokolana
trzy!–mųynieclancČ
Wykonanienahasųo„kųuj!”
x Wprawowtyųtylcembij!Wykonanienatempo„raz!”.
x Wlewowtyųgrotemkųuj!J.w.
Zasųona„mųyŷcemgųowħchroŷ”.
x ZapowiedǍ–„mųyŷcemgųowħ”
Zamachna„chroooŷ”
KaǏdyobrótnatempo„raz!”
Zakoŷczenienahasųo„doƑđ,naudolance!”.


Na zakoŷczenie jeden uųan moǏe wyjechađ przed trybunħ i wykonađ
zasųonħ„mųyŷcembij”.Wokóųuųanapowinnabyđzostawionawolnaprzestrzeŷ
opromieniu6m.

57.SynchronicznewųadanielancČwgalopie.


Wykonuje rozluzowana trójka lub sekcja na caųej dųugoƑci placu.
Minimalna dųugoƑđ placu 60 m. Pozostali uųani stojČ w szeregu tworzČc tųo
pokazu.

Wykonuje siħ komendy „W prawo w dóų czynnym kųuj” oraz „mųyŷcem
gųowħchroŷ”,jakonajbardziejwidowiskowe.Tempawykonaniatakiesame,jak
podczas wųadania lancČ w stój. Do tego elementu pokazu konieczne sČ konie,
którepotrafiČgalopowađspokojniewtrakciewykonywaniaww.ewolucji.
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