Federacja Kawalerii Ochotniczej
Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej
Toporzysko, 24 luty 2013r.
Rozkaz L. 22/11/2013
Koledzy!
W dniu dzisiejszym rozpoczynamy pierwszy zjazd dwuletniej Szkoły Podchorążych Kawalerii
Ochotniczej oraz pierwszy w tym roku, a jedenasty 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 też zabawa lecz prawdziwa służba.
Żeby słowo „kawaleria” nie było tylko słowem z przeszłości, ale ciągle funkcjonowało i
każdemu na co dzień kojarzyło się poczuciem honoru, rycerstwem i odpowiedzialnością.
Pamiętajmy również o tych, którzy zginęli w walce za wolną Polską, a nade wszystko o tych,
którzy zostali zamordowani z rąk rodaków, tylko za to, że chcieli wolnej ojczyzny, czego
przykładem jest Gen. Emil Fieldorf NIL, szef Kedywu w czasie II wojny światowej, jedna
ważniejszych osób polskiego państwa podziemnego - właśnie dzisiaj przypada 60 rocznica
jego mordu, uczcijmy go minutą ciszy.
Ideą kursu jest pokazanie nam wszystkim wspólnej drogi kawaleryjskiej, wskazanie kierunków
służby dla kawalerii ochotniczej w obecnej rzeczywistości dla dobra Ojczyzny na miarę
XXI wieku. Pamiętajmy, że jesteśmy spadkobiercami 1000-letniej tradycji polskiej jazdy,
która słynęła z męstwa, waleczności i honoru, i to nie tylko w Polsce ale i na całym świecie.
Dzisiaj polem naszej służby nie jest pole bitewne gdzie z szablą w ręku nasi przodkowie
bronili Rzeczypospolitej. Dzisiaj naszym polem służby jest edukacja i to nie tylko nas samych,
ale i całego 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:
1.1 Podaję do wiadomości, że obowiązki szefa wyszkolenia jeździeckiego na kursie
pełni: por. WP Robert WORONOWICZ.
1.2 Podaję do wiadomości skład kadry kursu:
- rtm. kaw. och. Dariusz WALIGÓRSKI – Komendant CWKO,
- por. kaw. och. Franciszek Paweł ŻMUDZKI – Komendant Kursu,
- por. kaw. och. Paweł WIEŃĆ – Z-ca Komendanta Kursu,
- rtm. kaw. och. Piotr SZAKACZ – Instruktor/wykładowca,
- chor. kaw. och. Bartłomiej PRZYBYŚ - Instruktor,

2. Służba:
2.1. Obowiązki podoficera służbowego podczas całego kursu pełni st. strzelec konny kaw.
och. KŁOS Marcin .
3. Składy osobowe:
3.1. Podaję składy osobowe sekcji szkolnych:
Kursu SPKO;
1. HUBERT Marcin
2. URBAN Paweł

3 PSzwol,
20 PU,

Sekcja 1:
1.
2.
3.
4.
5.

SYCIŃSKI Paweł
2PSzwol,
ŻÓLKIEWSKI Andrzej 2PSzwol,
SKOWROŃSKI Krzysztof
3PSzwol,
ZALEWSKI Maciej
3PSzwol,
KĘDZIERSKI Andrzej 20PU.

Funkcja dowódcy sekcji pełniona jest rotacyjnie.
Sekcja 2:
1.
2.
3.
4.

BALON Adam
KRACZEK Łukasz
LESZCZYŃSKI Aleksander
SEREN Krzysztof

3PSK,
12 PU,
12 PU,
12 PU.

Funkcja dowódcy sekcji pełniona jest rotacyjnie.
4. Program dnia:
Zostanie podany na jutrzejszym apelu porannym.

Komendant Kursu
por. kaw. och. Franciszek Paweł ŻMUDZKI

