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Rozkaz L. 20/9/2012
Koledzy! 

Rozpoczynamy dzisiaj piąty w tym roku, a dziesiąty z kolei kurs I stopnia organizowany przez 
Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej. Chcemy aby przygoda jaką rozpoczęliście 
kiedyś z Kawalerią Ochotniczą nabrała teraz nowego wymiaru. Aby nie była to już tylko 
przygoda czy zabawa lecz prawdziwa służba, ubrana w prawdziwe regulaminy i jednolite 
umiejętności. Żeby słowo „kawaleria” nie było tylko słowem z przeszłości, ale ciągle 
funkcjonowało i każdemu na co dzień kojarzyło się poczuciem honoru, rycerstwem i 
odpowiedzialnością. Oby ten kurs I stopnia otworzył przed Wami możliwości dalszego 
kształcenia się i rozbudził wolę walki o doskonalenie swoich umiejętności na kolejnych 
szkoleniach.

Ideą kursu jest pokazanie nam wszystkim wspólnej drogi kawaleryjskiej, wskazanie 
kierunków służby dla kawalerii ochotniczej dla dobra Ojczyzny na miarę XXI wieku. Bądźmy 
strażnikami pamięci o świetności Rzeczypospolitej w minionych wiekach, kontynuatorami 
dzieła kawalerzystów spod Kircholmu, Wiednia. Samosierry, Kijowa czy Komarowa. 
Dzisiaj polem naszej służby nie jest pole bitewne gdzie z szablą w ręku nasi przodkowie 
bronili Rzeczypospolitej. Dzisiaj naszym polem służby jest edukacja. Edukacja zarówno nas 
samych jak i  polskiego społeczeństwa a zwłaszcza młodzieży aby nie uległa europejskiemu 
wynarodowieniu. 
Życzę wszystkim aby to szkolenie przyniosło oprócz trudu i zmęczenia także satysfakcję 
zarówno uczestnikom szkolenia jak i szkoleniowcom. 

1. Obsada funkcyjna:

1.1Podaję do wiadomości, że obowiązki szefa wyszkolenia jeździeckiego na kursie   
pełni: st. wach. Bartłomiej PRZYBYŚ – Instruktor 

1.2Podaję do wiadomości skład kadry kursu:
- rtm. kaw. och. Dariusz WALIGÓRSKI – Komendant CWKO,
- por. kaw. och. Franciszek Paweł ŻMUDZKI – Komendant Kursu,
- ppor. kaw. och. Paweł WIEŃĆ – Z-ca Komendanta Kursu, 
- st. wach. Bartłomiej PRZYBYŚ - Instruktor,
- plut. kaw. och. Tomasz BROSZ – podoficer dyżurny, 

2. Służba:

2.1. Obowiązki podoficera służbowego w czasie całego kursu pełni: plut. kaw. och. Tomasz 
BROSZ.



3. Składy osobowe:

3.1. Podaję składy osobowe sekcji szkolnych:

Sekcja 1:

1. GODEK Mariusz 8PU
2. KOKOT Michał 9 PU,
3. STRYKOWSKI Patryk 9PU,
4. KŁOS Marcin 3PSK,

Sekcja 2:

1. STACHELEK Ryszard 2PSzwol,
2. WITUCKI Wiesław 2PSzwol,
3. SCZEPANIAK Mateusz 9PU,
4. MATUSIAK Tadeusz 12 PU,

4. Program dnia:

4.1. Podaję do wiadomości ramowy program dnia:

6.50 - pobudka,
7.00 – 7.30 – zbiórka, modlitwa poranna ( „Kiedy ranne..”,  czyszczenie koni ),
7.30 – 8.00 – toaleta poranna,
8.00 – 8.45 – śniadanie,
8.45 – 9.00 -  apel,
9.00 – 10.00 - zajęcia praktyczne – musztra piesza – obie sekcje,

I sekcja

10.00 – 10.30 - czyszczenie i siodłanie koni I sekcja,
10.30 – 11.30 – jazda konna,
11.30 – 12.00 – czyszczenie koni,
12.00 – 13.00 – zajęcia praktyczne – władanie białą bronią na drewnianym koniu I sekcja,

II sekcja

10.30 – 11.30 – zajęcia praktyczne – władanie białą bronią na drewnianym koniu II sekcja,
11.30 – 12.00 – czyszczenie i siodłanie koni,
12.00 – 13.00 – jazda konna,
13.00 – 13.30 - czyszczenie koni,

13.30 – 14.00 - obiad,
14.00 – 15.00 – czas wolny ( dowolne zajęcia sportowe )

15.00 – 16.00 – zajęcia praktyczne: I sekcja – troczenie,
II sekcja – troczenie,

16.00 – 16.30 – czyszczenie i siodłanie koni,
16.30 – 17.30 - musztra konna (wszystkie sekcje),



17.30 – 18.00 – pielęgnacja koni,
18.00 – 19.00 – zajęcia wspólne ( wszystkie sekcje ),
19.00 – 19.30 – toaleta + karmienie koni,
19.30 – 20.00 – kolacja,
20.30 – 21.30 -  kominek, nauka śpiewu, film, modlitwa wieczorna („Wszystkie nasze.”),
21.30 – 22.00 – toaleta wieczorna,
22.00  – cisza nocna

Komendant Kursu
por. kaw. och. Franciszek Paweł ŻMUDZKI


