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Rozkaz L.7/2011
Koledzy!

Spotykamy się na kolejnym bo już IV z kursów organizowanych w ramach Centrum 
Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej. Mam nadzieję, iż nadchodzący tydzień szkoleń nie 
tylko przyczyni się do podniesienia waszych umiejętności zarówno jeździeckich jak i 
kawaleryjskich, ale sprawi też że zaczniemy pracować jak zgrany zespół, wszak obecna 
edycja kursu w 90% składa się z członków Szwadronu Toporzysko. Chciałbym również  aby 
ten obóz był także okresem wypoczynku od codziennej rutyny dnia powszedniego, abyśmy 
wszyscy wyjechali z niego wypoczęci i bogatsi o nową wiedzę i zdobyte  doświadczenia.

1. Kadra kursu
1.1. Podaję skład kadry IV Kursu CWKO

Dowódca Kursu – rtm. k.o .D. Waligórski  
Zca dcy – ppor. k.o. P. Wieńć
Kwatermistrz – st. chor. rez. J. Sieprawski 
Szef Wyszkolenia Jeździeckiego – st. wachm. k.o.  B. Przybyś 
Skarbnik – st. strz .konny k.o. M. Sroczyński

2. Składy osobowe sekcji
2.1. Kurs I Stopnia

Sekcja 1
strz. kon. k.o. Daniel Ceremon – dca sekcji
strz. kon. k.o. Jan Jabcoń
strz. kon. k.o. Mateusz Jaroszewski
strz. kon. k.o. Mateusz Marek
strz. kon. k.o. Rafał Strzelczyk
Filip Ślęczek
Sekcja 2
strz. kon. k.o. Mirosław Bajak – dca sekcji
Marcin Antos
st. szwol. k.o. Daniel Michalczyk
st. szwol. k.o. Piotr Półka
st. strz. kon. k.o. Grzegorz Strzelczyk
uł. k.o. Andrzej Żmudzki

2.2.  Kurs II Stopnia
Sekcja 3
por. k.o. Franciszek Żmudzki – dca sekcji
plut. k.o. Michał Karpierz  
plut. k.o. Andrzej Kowalczyk
kpr. k.o. Michał Stąpor
st. strz. kon. k.o. Marek Sroczyński



3. Mianowania
3.1. Mianuję dowódcą 1 sekcji strz. kon. k.o. D. Ceremona
3.2. Mianuję dowódcą 2 sekcji strz. kon. k.o. M. Bajaka
3.3. Mianuję dowódcą 3 sekcji por. k.o. F. Żmudzkiego
4. Przydział koni

plut. k.o. Michał Karpierz – wał. Gustaw
plut. k.o. Andrzej Kowalczyk – kl. Pianola
kpr. k.o. Michał Stąpor – kl. By Life
st. szwol. k.o. Daniel Michalczyk – kl. Metaxa
st. szwol. k.o. Piotr Półka – kl. Nela
st. strz. kon. k.o. Grzegorz Strzelczyk – wał. Sęk
st. strz. kon. k.o. Marek Sroczyński – wał. Hubal
strz. kon. k.o. Mirosław Bajak – wał. Geronimo
strz. kon. k.o. Daniel Ceremon – wał. Łagun
strz. kon. k.o. Jan Jabcoń – kl. Finka
strz. kon. k.o. Mateusz Jaroszewski – wał. Bajkał
strz. kon. k.o. Mateusz Marek – kl. Elba
strz. kon. k.o. Rafał Strzelczyk – kl. Mała Mi
uł .k.o. Andrzej Żmudzki - kl. Brazylia
Filip Ślęczek – kl. Kropka

5. Porządek dnia
8.00 – śniadanie
9.00 – apel
9.30 – 10.30 – musztra piesza sekcje 1 i 2 (Kowalczyk i Stąpor)
11.30 – 12.30 – jazda konna w terenie sekcja 1 i 2, władanie białą bronią – sekcja 3
13.00 – obiad
14.30 – 15.30 – terenoznawstwo – sekcja 1 (Żmudzki), troczenie – sekcja 2 (Stąpor)
15.30 – 16.30 -  terenoznawstwo – sekcja 2 (Żmudzki), troczenie – sekcja 1 (Stąpor)
17.00 – musztra konna – sekcje 1 i 2 
19.00 – kolacja
20.00 – ognisko

          4. Służba
          4.1. W dniu dzisiejszym obowiązki oficera służbowego kursu obejmuje plut. k.o. M. 
Karpierz
          4.2. Służbę stajenną obejmuje sekcja 2
          4.3. Służbę kuchenną obejmuje sekcja 1
          5. Upomnienia i pochwały
          5.1. Za zlekceważenie polecenia służbowego w dniu wczorajszym, udzielam 
upomnienia st. strz. konnemu G. Strzelczykowi 
           5.2. Za wkład pracy wykraczającą poza ustalone obowiązki udzielam pochwały 
strz. kon. D. Ceremonowi
  

Komendant Kursu
rtm kaw. och. Dariusz Waligórski
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Wolica Śniatycka, 02 września 2011

ROZKAZ L. 8/2011
1. Święto Kawalerii
1.1. Zatwierdzam skład osobowy delegacji szwadronu na II Święto Kawalerii w 
Warszawie:

rtm. kaw. och. Dariusz Waligórski – dowódca pocztu
ppor. kaw. och. Paweł Wieńć – oficer sztandarowy
plut. kaw. och. Michał Karpierz – sztandarowy
plut. kaw. och. Andrzej Kowalczyk – asysta
kpr. kaw. och.  Michał Stąpor – asysta
strz. kon. Daniel Ceremon – asysta
st. chor. rez. Janusz Sieprawski
strz. kon. Mirosław First

2. Służba
2.1. Obowiązki oficera służbowego pełni: plut. kaw. och. Michał Karpierz
2.2. Służbę kuchenną w dniu dzisiejszym pełni sekcja I
2.3. Służbę stajenną w dniu dzisiejszym pełni sekcja II

3. Mianowania
3.1. Na czas wyjazdu delegacji do Warszawy mianuję pełniącym obowiązki Komendanta 

Obozu st. strz. kon. kaw. och. Marka Sroczyńskiego
3.2. Na czas wyjazdu delegacji do Warszawy mianuję pełniącym obowiązki dowódcy sekcji 

I strz. kon. Jana Jabconia
4. Porządek dnia.

7.00 – śniadanie
7.30 – apel
8.00 – 09.00 – zajęcia jeździeckie sekcja 2  (P. Wieńć), musztra piesza sekcja 1 (M. 
Karpierz)
9,00 – 10,00 – zajęcia jeździeckie sekcja 1 (P.Wieńć), musztra piesza sekcja 2 (A. 
Kowalczyk)
10,00 – 11,00 - trening delegacji do Warszawy i władanie białą bronią, sekcje I i II czas 
wolny
11,00 – 12,00 zajęcia z historii kawalerii II RP sekcje I i II (F. Żmudzki)
12,00 – 13.00 troczenie rzędów sekcje I i II  (M. Stąpor, A. Kowalczyk)
13.00 – 13,30 odpas
13.30 – obiad
14.00 – 15.30 – czas wolny, zajęcia sportowe



16.00 – 17.00 – musztra konna  – sekcje 1, 2  (P.Wieńć)
17,00 – 17,30 – trening delegacji na Święto Kawalerii
17.30 – 19,00 – władanie białą bronią na drewnianym koniu sekcje I i II (M.Karpierz), 
19,00 – Kolacja
19.30 – ognisko/ kominek

Komendant Kursu

rtm. Kaw. och. Dariusz Waligórski


