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Rozkaz L.1/2011
Koledzy! 

Rozpoczynamy dzisiaj pierwszy z zaplanowanych kursów organizowanych przez Federację 
Kawalerii Ochotniczej. Chcemy aby te szkolenia pomogły nam wszystkim w naszej 
kawaleryjskiej służbie aby słowo „kawaleria” nie było tylko słowem z przeszłości,  czymś co 
kojarzy nam się dzisiaj z teatrem i przebierańcami. Na jednym z forów internetowych jeden z 
kawalerzystów napisał „ …jesteśmy aktorami, nie bójmy się tego powiedzieć - przebieramy 
się w mundury i udajemy kawalerzystów…” Jeżeli ktoś z was sądzi podobnie to postaramy się
go przekonać że albo jest w błędzie lub pomylił organizację. 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
1.1. Podaję do wiadomości że obowiązki szefa wyszkolenia jeździeckiego na kursie pełni 

por sł.st.  WP Robert WORONOWICZ
1.2. Podaję do wiadomości skład kadry 1 kursu CWKO:

-rtm. kaw. och. Piotr SZAKACZ
-ppor. kaw. och. Paweł WIEŃĆ
- st. wach. kaw. och. Bartłomiej PRZYBYŚ

2. Służba:

2.1. Obowiązki podoficera służbowego w dniu dzisiejszym pełni por. kaw. och. Franciszek     
ŻMUDZKI
2.2. Obowiązki podoficera służbowego w dniu jutrzejszym pełni st. szwol. kaw. och Piotr 
KAMIŃSKI



3. Składy osobowe:

3.1. Podaję składy osobowe sekcji szkolnych i przydział koni:
sekcja 1:
1. Kamiński Piotr – Bachmat
2. Majkut Piotr – Łagun
3. Kozina Zenon – Mała Mi Top
4. Jagieliński Staszek – Elba
5. Żmudzki Franciszek – Brazylia
6. Zarembski Tadeusz – Nela
2 sekcja
1. Pilch Dobrowiecki Grzegorz – Hubal
2. Pol Artur – Sęk
3. Hubala Sławomir – Kropka
4. Hubala Kamil – Panda
5. Turek Mariusz – Bajkał
6. Romańczuk Albert  – Finka

4. Program dnia:
4.1. Podaję do wiadomości ramowy program dnia:
6,50 - pobudka
7,oo – 7,3o – zbiórka, modlitwa poranna (kiedy ranne, gimnastyka, czyszczenie koni
7,3o – 8,oo – toaleta poranna
8,oo – 8,3o – śniadanie
8,3o – 9,oo  – czyszczenie i przegląd koni
9,oo – 10,oo – zajęcia praktyczne, czyszczenie i troczenie rzędów wojskowych
10,oo – 10,3o – przygotowanie do zajęć
10,3o – 11,3o – indywidualne zajęcia jeździeckie (1 sekcja), zajęcia z władania biała bronią 
na drewnianym koniu (2 sekcja)
11,3o – 12,oo – przygotowanie do zajęć
12,oo – 13,oo  – indywidualne zajęcia jeździeckie (2 sekcja), zajęcia z władania biała bronią 
na drewnianym koniu (1 sekcja)
13,oo – 13,3o - pielęgnacja koni
13,3o – 14,oo – karmienie koni
14,oo – 14,3o – obiad
14,3o – 15,3o – czas wolny
15,3o  - 16,3o - zajęcia terenowe – musztra piesza (sekcja 1 i 2)
16,3o – 17,oo – przygotowanie do zajęć, czyszczenie i siodłanie koni
17,oo – 18,oo – musztra konna (sekcje 1 i 2)
18,oo – 19,oo  – pielęgnacja i karmienie koni
19,oo – 19,3o – kolacja
19,3o -  20,3o – zajęcia teoretyczne
20,3o – 21,3o – ognisko, kominek, apel wieczorny, modlitwa wieczorna ( wszystkie nasze..)
21,3o – 22,oo – toaleta wieczorna
22,oo  – cisza nocna

Komendant Kursu
rtm. kaw. och. Dariusz Waligórski


