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Koledzy! 

Dobiegł końca kolejny bo już ósmy, a piąty w tym roku kurs I stopnia organizowany przez 
CWKO. Był on na pewno odmienny od kursów, w których mieliście okazję dotychczas 
uczestniczyć, ale też dający wszystkim uczestnikom wiele niezapomnianych przeżyć, jako 
że odbywał się w miejscu gdzie toczyły się ostatnie walki Kampanii Wrześniowej. Była 
możliwość doskonalenia tego co najważniejsze w Kawalerii – jazdy konnej, władania białą 
bronią, musztry, historii, a nade wszystko postawy i zachowań na miarę Kawalerzysty. 
Pomimo dużego zmęczenia wszyscy możemy mieć satysfakcję z powodu dobrze spełnionego 
obowiązku. Najprościej te zadania realizować poprzez prowadzone zajęcia edukacyjne, 
poprzez uczestnictwo w Świętach państwowych, ale wielu zapomina, że aby móc zrealizować 
dobrze te obowiązki trzeba najpierw wypełnić inny. Tym obowiązkiem jest samokształcenie. 
Jeżeli sami nie będziemy się szkolić, jeżeli nie będziemy mistrzami albo przynajmniej 
dobrymi rzemieślnikami w kawaleryjskim rzemiośle to będziemy postrzegani przez 
społeczeństwo jako zwykli przebierańcy.
Dziękuję całej kadrze kursu, wszystkim oficerom, podoficerom, ułanom i strzelcom kawalerii 
ochotniczej za bardzo dobre wypełnienie swojego obowiązku.

1. Zaliczenia:

1.1 Zaliczam z wynikiem pozytywnym kurs II stopnia:
Kpr. kaw. och. Tomaszowi BROSZ, 

1.2 Zaliczam z wynikiem pozytywnym pierwszą część kursu II stopnia:
Ułanowi kaw. och. Piotrowi WESOŁOWSKI. 

2.2.Zaliczam z wynikiem pozytywnym udział w kursie I stopnia: 

Sekcja I
1. Ułan kaw. och. Sławomir BUDNY 71
2. Ułan kaw. och. Mikołaj PODSIADŁO 62,5
3. Ułan kaw. och. Wojciech LISIECKI 67
4. Ułan kaw. och. Leszek BARTOSZUK 55.5



5. Ułan kaw. och. Robert KOSIAK 54
Sekcja II

1. Ułan kaw. och. Robert BARMA 63
2. Ułan kaw. och. Łukasz KOMASA 68
3. Ułan kaw. och. Piotr KUPŚ  62
4. Strz. kaw. och. Arkadiusz SZUMOWSKI 64

Sekcja III
1. Strz. kaw. och. Piotr WOLSKI 67,5
2. Strz. kaw. och. Tomasz MARĆ 50,5

2. Stopnie Kawalerii Ochotniczej:

2.1 na wniosek Komendanta Kursu przyznaję stopień kaprala kaw. och.:

- Sławomirowi BUDNY.

 2.2 na wniosek Komendanta Kursu przyznaję stopień st. ułana i st. strz. kaw. och.

- Łukaszowi KOMASA,
- Piotrowi WOLSKI,
- Wojciechowi LISIEWSKI,
- Arkadiuszowi SZUMOWSKI,
- Piotrowi BARMA,
- Mikołajowi POSIADŁO,
- Piotrowi KUPŚ.

2.3  na wniosek Komendanta CWKO przyznaję stopień st. ułana i strz. kaw. och.

- Leszek BARTOSZUK,
- Robertowi KOSIAK,
- Tomaszowi MARĆ.

3. Wyróżnienie:

3.1  Pragnę poinformować że prymusem VIII kursu I stopnia został:
- Kapral kaw. och. Sławomir BUDNY z wynikiem 71 punktów.

3.2 Pragnę również udzielić pochwały st. uł. kaw. och Wojciechowi LISIECKIEMU za 
wzorową postawę podczas całego kursu 

Komendant CWKO
rtm.. kaw. och. Dariusz WALIGÓRSKI

w zastępstwie 
Komendant Kursu

por. kaw. och. Franciszek Paweł ŻMUDZKI


