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Rozkaz L. 31/03/2014 

 

 

Koledzy!  

 

 Rozpoczynamy drugi z zaplanowanych w CWKO kursów I stopnia i pierwszy kurs II stopnia 

na ten rok. 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, że 

Kawaleria, to zespół ludzi współpracujących, działający i pomagających Sobie nawzajem w każdej 

sytuacji. Tu nie ma miejsca na samolubne, indywidualne działanie, gdyż tylko dobrze wyszkolony 

zżyty i działający razem zespół osiąga zamierzone cele. 

 

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 skład kadry kursu: 

 

- rtm. kaw. och. Piotr SZAKACZ – Komendant CWKO, 

- rtm. kaw. och. Robert WORONOWICZ – Szef wyszkolenia jeździeckiego, 

- por. kaw. och. Franciszek Paweł ŻMUDZKI – Komendant Kursu, 

- por. kaw. och. Paweł WIEŃĆ – Z-ca Komendanta Kursu,  

- st. strzelec kaw. och. Marcin KŁOS – Instruktor jeździecki, 

 

 

 



2. Służba: 

 

2.1. Obowiązki podoficera dyżurnego w dniu dzisiejszym pełni:  

 

- Ułan kaw. och. STAWOSKI Jacek. 

 

3. Podaje składy sekcji szkolnych. 
 

3.1. Kurs I Stopnia:  

 

Sekcja 1: 

1. Szwol. kaw. och. KUHN Olaf               1 PSzwol  

2. Szwol. kaw. och. FOREMNY Paweł    3 PSzwol  

3. Ułan kaw. och. OWCZAREK Wojtek    9 PU  

4. Ułan kaw. och. ŁANKOWSKI Arkadiusz   

 

Dowódca sekcji na dzień dzisiejszy:  plut. kaw. och. BRZEZICKI Paweł  12 PU  

 

Sekcja 2: 

1. Ułan kaw. och. BUŁDAK Marek    20 PU  

2. Ułan kaw. och. KAMIŃSKI Jarogniew   20 PU  

3. Ułan kaw. och. NOWIŃSKI Piotr    12 PU  

4. Ułan kaw. och. NUREK Artur    12 PU 

 

Dowódca sekcji na dzień dzisiejszy:  kpr. kaw. och. KĘDZIERSKI Andrzej  20 PU  

 

3.2. KURS II stopnia: 

 

1. Plut. kaw. och. BRZEZICKI Paweł    12 PU  

2. Kpr. kaw. och. KĘDZIERSKI Andrzej   20 PU  

3. Kpr. kaw. och. STELMACH Jakub    8 PU  

4. Kpr. kaw. och.  DĄBRÓWKA Krzysztof     8 PU  

5. Ułan kaw. och. STAWOSKI Jacek  8 PU  

 

3.3. KURS SPKO: 

 

1. Kpr. kaw. och. HUBERT Marcin, 

2. St. szwol. kaw. och. IŻYKOWSKI Jacek, 

3. Kpr. kaw. och. URBAN Paweł. 

 

 

4. Program dnia: 

 

6.30  - pobudka, 

6.40 – 6.45  – zbiórka, modlitwa poranna ( „Kiedy ranne..” ), 

6.45 – 7.15 - czyszczenie koni. 

7.15 – 7.30  – toaleta poranna, 

7.30 – 8.00  – śniadanie, 

8.15 – 8.30 - Apel 

 



   III sekcja 

 

08.30 - 09.00 – czyszczenie i siodłanie koni, 

09.00 – 10.00 - jazda konna – rtm. kaw. och. Robert WORONOWICZ, 

10.00 – 10.30 – czyszczenie koni 

10.30 – 11.30 – zajęcia teoretyczne, musztra piesza - dowodzenie - por. kaw. och. Paweł 

          WIEŃĆ, 

11.30 – 12.30 – zajęcia teoretyczne, musztra konna - dowodzenie – rtm. Kaw. och. Robert  

         WORONOWICZ, 

    I sekcja 
 

08.30 – 09.30  – zajęcia praktyczne – musztra piesza – por. kaw. och. Paweł WIEŃĆ, 

09.30 – 10.00 - czyszczenie i siodłanie koni, 

10.00 – 11.00  – jazda konna, 

11.00 – 11.30 – czyszczenie koni, 

11.30 – 12.30 – zajęcia praktyczne – biała broń na drewnianym koniu - rtm. kaw. och. Piotr  

           SZAKACZ, 

   II sekcja 

 

08.30 – 09.30 – zajęcia praktyczne – musztra piesza – por. kaw. och. Paweł WIEŃĆ, 

09.30 – 10.30 – zajęcia Praktyczne – biała broń na drewnianym koniu - rtm. kaw. och. Piotr  

           SZAKACZ, 

10.30 – 11.00 - czyszczenie i siodłanie koni, 

11.00 – 12.00 – jazda konna, 

12.00 – 12.30 – czyszczenie koni, 

 

12.45 – 13.30 – zajęcia teoretyczne – wykład ( wszystkie sekcje ) 

 

13.30 – 14.00  - obiad, 

14.00 – 15.30  – czas wolny ( dowolne zajęcia ) 

15.30 – 16.30 – zajęcia praktyczne – troczenie ( wszystkie sekcje ), 

16.30 – 17.00 – przygotowanie i siodłanie koni, 

17.00 – 18.00 – musztra konna ( wszystkie sekcje ) 

18.30 – 19.00 - czyszczenie koni, 

19.00 – 19.30 – przygotowanie do kolacji, 

19.30 – 20.00 – kolacja, 

20.00 – 21.30 – zajęcia teoretyczne ( wykład, prelekcja lub film ), 

21.30 – 22.00 – toaleta wieczorna, 

22.00    – cisza nocna    

 

 

Komendant CWKO 

rtm. kaw. och. Piotr SZAKACZ 
 

 


