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Witaj szanowna druhno, witaj drogi druhu!

Z ogromn¹ przyjemnoœci¹ oddajemy w Twoje rêce szósty zeszyt
z serii „Wiedzajnika Harcerskiego”.

Tym razem wpad³ CI w rêce zbiór zasad musztry.

Materia³ zebrany tutaj by³ artyku³em w naszej hufcowej gazetce. 
Gazetka siê zestarza³a ale wiedz nie starzeje siê nigdy. Mo¿esz wiêc 
wpi¹æ sobie jeszcze jeden zeszyt do swojego segregatora i u¿ywaæ go 
kiedy zajdzie potrzeba. Co wiêcej..... Aha, materia³ zebra³ Darek na 
podstawie materia³ów wydawnictwa Horyzonty.

„Wiedzajnik” niegdyœ mo¿na by³o „nabyæ” w Komendzie Hufca ZHP 
w Siemianowicach Œl¹skich za jeden przeœliczny uœmiech. W tej chwili 
mo¿esz go zna leŸæ  ty lko  w in ternec ie  pod adresem
http://zhp-siem.kotlomontaz.pl/wiedzajnik/

Z powa¿aniem
By³a Agencja Wydawnicza MarcoDRUK2000

a aktualnie osoba prywatna czyli ja, Marcin

Ju¿ wkrótce zostan¹ wydane kolejne zeszyty z tej serii. Co bêdzie w kolejnych, 
dowiesz siê ju¿ wkrótce.

Je¿eli masz jakiekolwiek propozycje, materia³y, rady i inne im podobne
ró¿noœci mo¿esz je dostarczaæ bezpoœrednio do mnie na adres: 41-100 Siemianowice
ul.Korfantego 15a/12. Mo¿esz równie¿ kontaktowaæ siê telefonicznie pod
numerem  501 33 84 72 lub via e-mail: cinek@demo.pl

PRZYJEMNEJ I KREATYWNEJ PRACY ¯YCZÊ JA
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Zasady Musztry i Ceremonia³u 

Na podstawie: wydawnictwa "Horyzonty”

Musztra jest jednym z elementów zbiórek harcerskich. W³aœciwie stosowana 
ma istotne znaczenie w harcerskim wychowaniu. Musztra usprawnia dzia³ania 
organizacyjne, stanowi oprawê uroczystoœci harcerskich. Zwiêksza 
bezpieczeñstwo i porz¹dek, wprowadza dyscyplinê. Musztra harcerska oparta 
jest na wybranych elementach musztry wojskowej, s¹ w niej tak¿e elementy 
typowe dla zajêæ harcerskich. Uk³ad tematyczny "Zasad" odbiega jednak od 
schematu "Regulaminu musztry wojskowej". Wi¹¿e siê to ze sposobem 
nauczania musztry w podstawowej jednostce harcerskiej, jak¹ jest dru¿yna. 
Kolejnoœæ prezentowanych zagadnieñ jest tak dobrana, aby mog³a stanowiæ dla 
dru¿ynowego swoisty program nauczania. Nie s¹ zalecane zbyt d³ugie zajêcia
z musztry, natomiast konieczna jest systematycznoœæ i dok³adnoœæ. Do nauki 
kolejnego elementu musztry nale¿y przechodziæ wówczas, kiedy poprzedni jest 
dobrze opanowany. Zaleca siê nauczanie musztry zgodnie z zasad¹: opis
z wyjaœnieniem i pokaz z æwiczeniem. Przestrzeganie "Zasad musztry" 
obowi¹zuje harcerki, harcerzy, instruktorki i instruktorów ZHP. Wybrane 
zasady mog¹ byæ stosowane tak¿e przez gromady zuchowe, lecz tylko w trakcie 
uczestnictwa w uroczystoœciach harcerskich. 

KOMENDA 
Komendê wydaje siê w postawie zasadniczej, z miejsca z którego jest najlepiej 
odbierana. Zaleca siê, aby prowadz¹cy stawa³ przed frontem lub na prawym 
skrzydle szyku. Dowodziæ nale¿y z takiej odleg³oœci, aby móc obj¹æ wszystkich 
wzrokiem. Komendy sk³adaj¹ siê z zapowiedzi i has³a lub z samego has³a. 
ZapowiedŸ zwraca uwagê, uprzedza wykonawców, co nast¹pi; has³o jest 
znakiem wykonania. Na zapowiedŸ komendy przyjmuje siê postawê zasadnicz¹, 
po haœle wykonuje polecenie. ZapowiedŸ podaje siê wyraŸnie, g³osem 
donoœnym, przeci¹gaj¹c ostatni¹ zg³oskê. Has³o podaje siê po krótkiej przerwie, 
g³oœno, wyraŸnie, krótko i dobitnie. 
Przyk³ad: 

- "W lewooo ZWROT" 
- "Kolejnooo ODLICZ" 
- "Na wprost MARSZ" 

Rozpoczêcie zajêæ z musztry lub przejêcie dowodzenia przez inn¹ osobê 
wymaga podania zapowiedzi "Na moj¹ komendê...". Istotne jest równie¿, aby 
siedz¹cej grupy harcerzy nie stawiaæ na "BACZNOŒÆ", ale najpierw podaæ 

odpowiedni¹ komendê. W takim przypadku komendy mog³yby brzmieæ nastêpuj¹co: 
"Dru¿yna/kurs/druhny i druhowie POWSTAÑ!!!" lub "Na moj¹ komendê, dru¿yna POWSTAÑ.
W dwuszeregu ZBIÓRKA". Prowadz¹cy musztrê musi mieæ œwiadomoœæ, ¿e b³êdnie podanie 
komendy budz¹ konsternacjê wœród harcerzy, obni¿aj¹c równoczeœnie autorytet prowadz¹cego. 
Jedynym ratunkiem w takiej sytuacji jest podanie komendy "WRÓÆ". Umo¿liwia ona cofniêcie 
b³êdnie podanej komendy, jak i przerwanie niew³aœciwie wykonanej czynnoœci. Na komendê 
"WRÓÆ" harcerze przyjmuj¹ poprzedni¹ postawê. 
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POSTAWA ZASADNICZA 

Postawa zasadnicza wyra¿a gotowoœæ do przyjêcia, wykonania i podawania 
komendy. W postawie zasadniczej harcerz stoi nieruchomo. Ciê¿ar cia³a spoczywa na 
obu stopach. Piêty z³¹czone, stopy lekko rozwarte (mniej wiêcej na szerokoœæ w³asnej 
stopy). Brzuch lekko wci¹gniêty, klatka piersiowa lekko wysuniêta przez swobodne 
cofniêcie ramio n do ty³u. Ramiona na równej wysokoœci, po³o¿one równolegle do 
linii frontu. Rêce opuszczone swobodnie wzd³u¿ tu³owia, dotykaj¹ uda nasad¹ d³oni 
oraz z³¹czonymi i wyprostowanymi palcami. G³owa lekko podniesiona, wzrok 
skierowany na wprost, usta zamkniête . Postawê zasadnicz¹ harcerz przyjmuje: na 
zapowiedŸ ka¿dej komendy, np. "W prawo...", "Do dwóch...", "W szeregu...", "Do... 
(Hymnu)!", na komendê "BACZNOŒÆ". Stoj¹c w rozproszeniu harcerze wykonuj¹ 
zwrot w kierunku wydaj¹cego komendê (frontuj¹). Harcerze ustawieni w szyku nie 
frontuj¹, przyjmuj¹ postawê zasadnicz¹ bez wzglêdu na ustawienie prowadz¹cego,
w szyku po wykonaniu komendy "ZBIÓRKA". Po podaniu przez prowadz¹cego 
komendy "W (szyk, miejsce) ZBIÓRKA" harcerze w szybkim tempie pod¹¿aj¹ na 
wskazane miejsce i ustawiaj¹ siê w postawie zasadniczej. Szyk nie musi byæ 
sformowany dok³adnie. Dopiero po podaniu komendy "SPOCZNIJ" harcerze powinni pokryæ
i wyrównaæ, w czasie oddawania honorów w miejscu. Przed oddaniem honoru nale¿y zaakcentowaæ 
postawê zasadnicz¹ i pozostaæ w niej do czasu wykonania pozdrowienia skautowego lub salutowania,
w czasie sk³adania meldunku i przy oficjalnym przedstawieniu siê. Sk³adanie meldunku i oficjalne 
przedstawienie siê nale¿y rozpocz¹æ po dok³adnym przejêciu postawy zasadniczej oraz po zakoñczeniu 
oddawania honorów, podczas podawania komendy w miejscu. Podaj¹cy komendê œci¹ga na siebie 
uwagê, wszyscy go obserwuj¹, w zwi¹zku z powy¿szym nale¿y przyk³adnie przyj¹æ postawê 
zasadnicz¹. W tej postawie pozostaje siê do zakoñczenia wydawania komendy, z wyj¹tkiem mo¿liwoœci 
poruszania siê przy komendzie okreœlaj¹cej wykonanie zbiórki, np.: "Za mn¹, w marszu, w kolumnie 
dwójkowej ZBIÓRKA". 

POSTAWA SWOBODNA 

Postawa swobodna jest form¹ odpoczynku harcerza. Przyjmuj¹c postawê swobodn¹, wysuwa siê 
energicznie lew¹ nogê do przodu, o po³owê d³ugoœci stopy. Ciê¿ar spoczywa na prawej nodze. Rêce 
opuszczone swobodnie. W tej postawie harcerz mo¿e poprawiaæ umundurowanie, zmieniaæ po³o¿enie 
nóg. Dru¿yny zwyczajowo mog¹ przejmowaæ odmienn¹ postawê swobodn¹, np. w lekkim rozkroku ze 
skrzy¿owanymi rêkami z ty³u tu³owia. Dotyczy to tylko zbiórek w gronie dru¿yny/szczepu i nie mo¿e 
mieæ miejsca w czasie innych wyst¹pieñ. 

MELDOWANIE 

Meldowanie polega na z³o¿eniu zwiêz³ego sprawozdania z przebiegu wykonanej czynnoœci danej 
jednostki harcerskiej, czynnoœci w³asnej lub celu przybycia. Prze³o¿onemu podajemy swoj¹ funkcjê,
a starszemu swój stopieñ. Meldunek powinien byæ sk³adany zgodnie z zasad¹ minimum s³ów, 
maksimum treœci. 
Przyk³ady: 

- "Druhu komendancie, dru¿ynowy T.K. melduje 15GDH podczas biegu harcerskiego"; 
- "Druhu harcmistrzu, wêdr. M.U. melduje swoje przybycie"; 
- "Druhu instruktorze, zastêpowy K.G. melduje zastêp WILKI 94WDH na apelu, stan 8”

Kiedy nie jest mo¿liwe rozpoznanie funkcji (w pierwszej kolejnoœci) b¹dŸ stopnia przyjmuj¹cego 
meldunek, zwracamy siê "Druhu instruktorze,...". Podczas meldowania prze³o¿onemu, który zna 
melduj¹cego, mo¿na z³o¿yæ meldunek bez podawania swojej funkcji, stopnia, nazwiska, np. "Druhu 
dru¿ynowy, meldujê patrol 33BDH gotowy do zajêæ, stan 6". Meldunek mo¿na poprzedziæ harcerskim 
pozdrowieniem "Czuwaj!". 
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ODDAWANIE HONORÓW W MIEJSCU 

Honory oddaje siê w postawie zasadniczej. Bêd¹c bez nakrycia g³owy 
harcerz zwraca g³owê w kierunku prze³o¿onego, jednoczeœnie wznosz¹c praw¹ 
rêkê zgiêt¹ w ³okciu do wysokoœci barku. D³oñ u³o¿ona przodem, z kciukiem 
po³o¿onym na paznokciu ma³ego palca, z trzema palcami œro dkowymi 
uniesionymi w górê. W nakryciu g³owy harcerz zwraca g³owê w kierunku 
prze³o¿onego, jednoczeœnie podnosz¹c najkrótsz¹ drog¹ praw¹ rêkê do daszka. 
Palec wskazuj¹cy i œrodkowy powinny byæ wyprostowane i z³¹czone, pozosta³e 
palce z³¹czone i przyciœniête kciukiem. Wystaj¹c¹ czêœæ palca œrodkowego 
przyk³ada siê: 

-do brzegu daszka rogatywki/kapelusza skautowego, 
-do obrze¿a beretu/fura¿erki, nad zewnêtrznym k¹tem prawego oka. 

D³oñ zwrócona ku przodowi, ³okcie na prawo w skos. Po oddaniu honoru 
harcerz opuszcza energicznie rêkê w dó³ z jednoczesnym zwrotem g³owy na 
wprost. Je¿eli harcerz ma niesprawn¹ praw¹ rêkê, to w celu oddania honoru 
przyjmuje postawê zasadnicz¹, frontuje i wykonuje energiczny sk³on g³owy. 
Harcerz/instruktor przyjmuj¹cy honory ma obowi¹zek na nie odpowiedzieæ.

ZWROTY 
Zwroty w miejscu wykonuje siê na komendê "W prawo/lewo/ty³ ZWROT". Na zapowiedŸ 

komendy harcerz przyjmuje postawê zasadnicz¹. Na has³o "ZWROT" wykonuje obrót na dwa tempa. 
Przy zwrocie w lewo: tempo pierwsze obrót na obcasie lewego buta i na czubku prawego buta, tempo 
drugie najkrótsz¹ drog¹ dostawia energicznie nogê pozostawion¹ w tyle. Przy zwrocie w prawo 
odwrotnie. Zwrot w ty³ wykonuje siê przez lewe ramiê. 

WYKONYWANIE ZBIÓREK 

Na komendê "Dru¿yna/zastêp - BACZNOŒÆ" wywo³ana grupa: 
- przyjmuje postawê zasadnicz¹, je¿eli stoi w szyku, 
- przyjmuje postawê zasadnicz¹ i frontuje, je¿eli stoi w rozproszeniu.

Przyk³ady dalszych komend do ustawienia dru¿yny.

W szyku zbiórkowym: 
- "Wszeregu, frontem do mnie - ZBIÓRKA", 
- "W dwuszeregu, na poprzednim miejscu - ZBIÓRKA", 
- "W trójszeregu, na drodze, frontem do bramy, prawe skrzyd³o na wysokoœci s³upa - 

ZBIÓRKA".

W szyku marszowym: 
- "W rzêdzie - ZBIÓRKA", 
- "W kolumnie dwójkowej, czo³em do mnie - ZBIÓRKA", 
- "W kolumnie trójkowej, na drodze, w kierunku mostu, czo³o na wysokoœci s³upa - 

ZBIÓRKA".

Po podaniu komendy okreœlaj¹cej wykonanie zbiórki, prowadz¹cy mo¿e poruszaæ siê w celu 
precyzyjnego okreœlenia miejsca zbiórki. Po podaniu zapowiedzi na przyk³ad. "W szeregu, frontem 
do ...", Mo¿e:

- przenieœæ siê na miejsce, gdzie ma stan¹æ dru¿yna, 
- wskazaæ rêk¹ miejsce zbiórki i dalej w postawie zasadniczej podaje has³o "ZBIÓRKA".
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 Przy podaniu zapowiedzi "Za druhem ..." - mo¿na wskazaæ druha, za którym grupa ma 
maszerowaæ, i dalej w postawie zasadniczej podaje siê has³o "MARSZ". Has³o "ZBIÓRKA" nale¿y 
tak, aby harcerze szybko zareagowali na podan¹ komendê. Istotnie jest szybkie przemieszczenie siê 
harcerzy i ustawienie szyku po podaniu komendy "SPOCZNIJ". Przyk³ady do sformowania szyku
w marszu: 

- "W rzêdzie, za mn¹, w marszu - ZBIÓRKA",
- "W kolumnie dwójkowej za druhem komendantem w marszu - ZBIÓRKA".

Po podaniu komendy harcerze szybkim krokiem do³¹czaj¹ z tylu do prowadz¹cego szyk. 

RÓWNANIE I KRYCIE 

Równanie oznacza ustawienie harcerzy - ka¿dy szereg w jednej linii do prawoskrzyd³owego,
z zachowaniem kilkucentymetrowych odstêpów. Odstêp w sposób praktyczny mierzy siê szerokoœci¹ 
d³oni na wysokoœci ³okcia. Krycie oznacza ustawienie harcerzy - ka¿dy rz¹d w jednej linii do czo³a,
z zachowaniem metrowych odleg³oœci. Odleg³oœæ w sposób praktyczny mierzy siê wyci¹gniêciem 
wyprostowanej rêki do pleców harcerza, którego kryjemy. 

ODLICZANIE 

Po podaniu komendy "... - ODLICZ" harcerze pierwszego szeregu szyku zbiórkowego zwracaj¹ 
g³owy w prawo, z wyj¹tkiem prawoskrzyd³owego. Prawoskrzyd³owy zaczyna odliczanie zwracaj¹c 
g³owê w lewo i podaje "Raz". Pozostali odliczaj¹cy zwracaj¹ energicznie g³owy z prawej na lew¹ 
stronê, podaj¹c kolejne liczby, po czym zwracaj¹ g³owê na wprost i przyjmuj¹ postawê swobodn¹. 
Harcerze kolejnych szeregów zwracaj¹ uwagê na podan¹ przez ich poprzedników liczbê, która tak¿e 
ich dotyczy, i wraz z nimi przyjmuj¹ postawê swobodn¹. Odliczanie w szyku marszowym odbywa siê 
poprzez zwrot g³owy w lewo i podanie liczby do ty³u, do kolejnego harcerza w rzêdzie. Pozosta³e 
elementy analogicznie jak w szyku zbiórkowym. Ostatni odliczaj¹cy podaje g³oœno liczbê w kierunku 
wydaj¹cego komendê. Przy komendzie "Kolejno - ODLICZ", je¿eli szyk jest niepe³ny, 
lewoskrzyd³owy/zamykaj¹cy ostatniego szeregu, po odliczeniu, zwraca g³owê w kierunku 
wydaj¹cego komendê i g³oœno melduje "Niepe³ny". W celu dokonania odliczenia grupy nie jest 
konieczne wychodzenie przed szyk. Dowodz¹cy mo¿e wykonaæ wykrok z jednoczesnym zwrotem
w lewo, stoj¹c pod k¹tem prostym do szyku. 

PRZESUNIÊCIE SZYKU 

W celu przesuniêcia szyku na odleg³oœæ wiêksz¹ ni¿ krok podajemy komendê: "Dru¿yna,
X (liczba kroków) kroków, na wprost - MARSZ", "STÓJ". Aby przesun¹æ szyk w ty³ na odleg³oœæ 
wiêksz¹ ni¿ krok podajemy komendê: "W ty³ - ZWROT", "X kroków na wprost - MARS Z", "W ty³ - 
ZWROT" lub powtarzaæ kilkakrotnie komendê " Krok w ty³ - MARSZ". Krok w ty³ wykonuje siê lew¹ 
nog¹. Aby przesun¹æ szyk w bok, podajemy komendy: 

- "W prawo/lewo - ZWROT", 
- "X kroków na wprost - MARSZ" lub "Na wprost - MARSZ", "STÓJ", 
- "W prawo/lewo - ZWROT". 

WSTÊPOWANIE I WYSTÊPOWANIE 

Przyk³adowe komendy do wyst¹pienia z szyku: 
- "Druh Karczewski, do mnie - WYST¥P", 
- "Wyró¿nieni, do druha komendanta - WYST¥P", 
- "Wyczytani, do linii zbiórek - WYST¥P". 
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Regu³a trzech kroków na samo has³o "WYST¥P" nie obowi¹zuje w przypadkach, kiedy nie jest 
mo¿liwe zachowanie tej odleg³oœci. Wówczas wystarcz¹ dwa, a nawet jeden krok, w zale¿noœci od 
sytuacji. Po wyst¹pieniu harcerza wywo³anego z pierwszego szeregu. Harcerz wywo³any z drugiego 
szeregu wykonuje ma³y krok lew¹ nog¹ i dotyka swego poprzednika, który wykonuje krok w skos,
w prawo do przodu (w uzasadnionych sytuacjach w lewo do przodu). Wywo³any wykonuje drugi, 
ma³y krok, równaj¹c siê z pierwszym szeregiem, i wystêpuje. W tym czasie poprzednik wraca na 
swoje miejsce wykonuj¹c krok w skos, w lewo do ty³u. Gdy wywo³any wykonuje komendê 
"WST¥P", nastêpuj¹ analogiczne czynnoœci. Komendy "WST¥P" i "WYST¥P" mo¿na podawa- 
równie¿ grupie harcerzy. Harcerze z pierwszego szeregu oraz z drugiego - nie stoj¹cy obok siebie - 
wystêpuj¹ jednoczeœnie. Harcerze z drugiego szeregu - stoj¹cy obok siebie - wykonuj¹ kolejno, 
zaczynaj¹c od prawego. Na komendê "WST¥P" harcerze wracaj¹ na swoje miejsca jednoczeœnie lub 
w kolejnoœci wystêpowania z szyku. Przy wywo³aniu harcerza z czo³a lub z drugiego szeregu szyku 
z b i ó r k o w e g o .  H a r c e r z  w y w o ³ a n y  z t r z e c i e g o  ( l u b  d a l s z e g o )  s z e r e g u s z y k u  
zbiórkowego/marszowego na komendê "WYST¥P" przechodzi za plecami harcerzy swojego 
szeregu, na praw¹ stronê szyku. Nastêpnie, maszeruj¹c wzd³u¿ skrzyd³a/kolumny, wystêpuje przed 
front/czo³o szyku. Harcerz mo¿e przejœæ na lew¹ stronê szyku na wskazanie prowadz¹cego lub je¿eli 
bêdzie to zdecydowanie krótsza droga do wyst¹pienia. Wstêpowanie w ww. przypadkach nastêpuje 
analogicznie do wystêpowania. 

APEL DRU¯YNY/OBOZU 

W celu ustawienia dru¿yny/obozu prowadz¹cy podaje komendê "Na moj¹ komendê, 
dru¿yna/obóz w ... (Szyk,miejsce) - ZBIÓRKA". Na zbiórce dru¿yny/obozu mo¿na przyjmowaæ swój 
obrzêdowy szyk, odmienny od niniejszych zasad. Je¿eli dru¿yna/obóz ma wczeœniej ustalone miejsce 
i szyk apelowy, to prowadz¹cy mo¿e podaæ komendê: "Dru¿yna/obóz do apelu - ZBIÓRKA". Przed 
rozpoczêciem apelu prowadz¹cy mo¿e wydaæ komendê "Zastêpowi - przygotowaæ zastêpy do apelu", 
co zobowi¹zuje zastêpowych do dokonania poprawy umundurowania zastêpu i odliczenia stanu 
osobowego. Po sformatowaniu szyku przy sobie prowadz¹cy mo¿e przyj¹æ ró¿ne warianty dalszego 
postêpowania: 

- Zwraca g³owê w lew¹ stronê - do podania komendy "SPOCZNIJ", 
- Wykonuje wykrok w lewo skos - na przyk³ad do podania komendy "Kolejno ODLICZ" lub 

"BACZNOŒÆ" przed meldowaniem prze³o¿onemu, 
- Wystêpuje przed szyk i dalej prowadzi apel. 

Celem przyjêcia meldunku prowadz¹cy podaje komendy: "Dru¿yna BACZNOŒÆ, Zastêpami 
MELDOWAÆ". Zastêpowi natychmiast wychodz¹ z szyku i najkrótsz¹ drog¹ podchodz¹ do 
prowadz¹cego. Ustawiaj¹ siê na 2-3 kroki przed prowadz¹cym, tak aby znalaz³ siê on przed œrodkiem 
szyku. Po jednoczesnym oddaniu honorów prowadz¹cy podaje komendê "SPOCZNIJ" i przechodzi 
na prawe skrzyd³o melduj¹cych, poruszaj¹c siê bokiem (maks. 2 kroki) lub stosuj¹c marsz i zwroty. 
Ww. zasady maj¹ zastosowanie, je¿eli meldunek sk³adaj¹ minimum trzy osoby. Dobrym obyczajem 
jest, aby w czasie sk³adania meldunku przez zastêpowego, zastêp samoczynnie przyjmowa³ postawê 
zasadnicz¹. Przy dwóch melduj¹cych prowadz¹cy nie stosuje powitania z melduj¹cymi, nie 
podajemy komendy "SPOCZNIJ", ale od razu odbierania meldunki, a zastêpy pozostaj¹ w postawie 
zasadniczej. Koñcz¹cy meldunek i kolejny melduj¹cy oraz prowadz¹cy oddaj¹ honory jednoczeœnie. 
Po odebraniu ostatniego meldunku prowadz¹cy staje przed œrodkiem szyku i po jednoczesnym 
oddaniu honorów podaje komendê "WST¥P". Melduj¹cy najkrótsz¹ drog¹ wracaj¹ do swoich 
zastêpów. Prowadz¹cy podaje komendê "BACZNOŒÆ" i sk³ada meldunek najwa¿niejszej osobie na 
placu. Po z³o¿eniu meldunku mo¿e nast¹piæ okrzyk: "Druhny i druhowie, CZUWAJ", "Czuj, czuj - 
CZUWAJ" lub inny zwyczajowy danego œrodowiska. Nie nale¿y stosowaæ meldowania
3-stopniowego. Nie podajemy te¿ komendy "Na prawo/na lewo/raport/sztandar/itp. - PATRZ". 
Komendê "BACZNOŒÆ" podan¹ na apelu nale¿y rozumieæ jako patrzenie w kierunku, gdzie dziej¹ 
siê rzeczy wa¿ne. Dalej nastêpuje odczytanie rozkazu przez prowadz¹cego lub osobê wyznaczon¹. 
Dobrym obyczajem jest, aby osoby wyczytane w rozkazie odpowiada³y "S£U¯BA"; nie dotyczy to 
przypadku odczytania kary. Kolejnym elementem uroczystego apelu dru¿yn/obozu jest podniesienie 
flagi/bandery wraz z odœpiewaniem hymnu. Do podniesienia flagi mo¿e byæ wyznaczona pojedyncza 
osoba (flagowy) lub poczet flagowy 3-osobowy. Poczet powinien zaj¹æ miejsce poza szykiem, 
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najlepiej naprzeciwko masztu. Prowadz¹cy podaje komendê "Druh .../Poczet, do podniesienia flagi - 
WST¥P". Wyznaczone osoby najkrótsz¹ drog¹ pod¹¿aj¹ w kierunku masztu, ustawiaj¹c siê jeden 
krok przed masztem, a flagowy sprawdza, czy wczeœniej przygotowana flaga jest gotowa do 
natychmiastowego podniesienia. Prowadz¹cy podaje komendê "BACZNOŒÆ - do hymnu Zwi¹zku 
Harcerstwa Polskiego". Lub samo "BACZNOŒÆ", jeœli podniesienie flagi ma nast¹piæ bez œpiewania 
hymnu. Flagowy wykonuje krok do przodu w kierunku masztu i podnosi flagê. W tym czasie nw. 
osoby oddaj¹ honory (salutuj¹): 

- asystuj¹cy przy podnoszeniu flagi, 
- dowódcy grup stoj¹cych w szyku, 
- nie pokryci instruktorzy stoj¹cy w szyku, 
- Instruktorzy nie stoj¹cy w szyku, po uprzednim zwróceniu siê w kierunku masztu.

Osoby oddaj¹ce honory nie œpiewaj¹ hymnu, a wszyscy zwracaj¹ g³owy w kierunku masztu. Czas 
podnoszenia flagi powinien byæ zsynchronizowany z czasem œpiewania hymnu. Je¿eli flagowy 
zakoñczy czynnoœæ w trakcie œpiewania, wykonuje krok w ty³, przyjmuje postawê zasadnicz¹
i salutuje. Po zakoñczeniu hymnu pada komenda "BACZNOŒÆ", po której: 

- oddaj¹cy honory przestaj¹ salutowaæ, 
- instruktorzy nie stoj¹cy w szyku wracaj¹ do poprzedniej postawy, 
- wszyscy przyjmuj¹ postawê zasadnicz¹, zwracaj¹c g³owê na wprost.

Je¿eli dalsze czynnoœci uroczystego apelu nie wymagaj¹ zachowania postawy zasadniczej, 
prowadz¹cy podaje komendê "SPOCZNIJ", po której flagowy/ poczet wykonuje samoczynnie w ty³ 
zwrot. Na komendê "Druh... /Poczet - WST¥P" wyznaczone osoby najkrótsz¹ drog¹ pod¹¿aj¹ na 
poprzednie miejsce. Wieczorne apele z regu³y nie zawieraj¹ wszystkich ww. elementów uroczystego 
apelu, a komendê "... Do podniesienia flagi ..." zastêpuje komenda "... Do opuszczenia flagi ...".
W drugiej czêœci apelu nastêpuj¹ przemowy, podczas których g³os powinien byæ udzielany wed³ug 
wa¿noœci pe³nionej funkcji. Prowadz¹cy nie poprzedza ka¿dej czynnoœci komend¹ "BACZNOŒÆ - 
SPOCZNIJ". Po zakoñczeniu apelu: 

- Na komendê "BACZNOŒÆ - zastêpowi odmaszerowaæ - SPOCZNIJ" osoby stoj¹ce w szyku 
przyjmuj¹ postawê swobodn¹ i czekaj¹ na decyzje zastêpowych, a osoby stoj¹ce poza 
szykiem udaj¹ siê w dowolnym kierunku; 

- Na komendê "BACZNOŒÆ - (kierunek) rozejœæ siê - SPOCZNIJ" wszyscy wykonuj¹ zwrot 
w podanym kierunku, przyjmuj¹ postawê swobodn¹ i rozchodz¹ siê.
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