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Zakończyliśmy kolejny bo już piąty kurs I stopnia organizowany przez CWKO. Był to na 
pewno kurs najcięższy ale też dający wszystkim uczestnikom najwięcej. Oprócz obowiązków 
związanych z zajęciami kursowymi doszły trudy obozowania w nie zawsze sprzyjających 
warunkach pogodowych, oraz służba edukacyjna realizowana na rzecz okolicznej młodzieży. 
Do końca dotrwali najwytrwalsi.

Ale pomimo dużego zmęczenia wszyscy możemy mieć satysfakcję z powodu 
dobrze spełnionego obowiązku. Najprościej ten obowiązek realizować poprzez prowadzone 
zajęcia edukacyjne, poprzez uczestnictwo w Świętach państwowych, ale wielu zapomina 
że aby móc zrealizować dobrze te obowiązki trzeba najpierw wypełnić inny obowiązek. 
Tym obowiązkiem jest samokształcenie. Jeżeli sami nie będziemy się szkolić, jeżeli nie 
będziemy mistrzami albo przynajmniej dobrymi rzemieślnikami w kawaleryjskim rzemiośle 
to będziemy niczym cymbał pusto brzmiący albo używając bardziej kawaleryjskiego 
określenia „gównem w pozłotce”.
Dziękuję wszystkim oficerom, podoficerom, szwoleżerom, ułanom i strzelcom konnym 
kawalerii ochotniczej za bardzo dobre wypełnienie swojego obowiązku.

1. Zaliczenia:

1.1. Zaliczam z wynikiem pozytywnym udział w kursie II stopnia:
por. kaw. och Paweł Żmudzki
wach. kaw. och. Tomasz Piechowicz
plut. kaw. och. Michał Karpierz
plut. kaw. och. Andrzej Kowalczyk
kapr. Michał Stąpor

      2.2.             Zaliczam z wynikiem pozytywnym udział w kursie I stopnia: 
st. strz. konn. kaw. och. Andrzej Ryś
strzelcom konni kawalerii ochotniczej: Mirosław First, Daniel Ceremon, Rafał 
Strzelczyk, Mateusz Marek, Jan Jabcoń, 
ułanom kawalerii ochotniczej: Artur Brzozowski, Aleksander Pieniążek,  
Tadeusz Janusz, Wojciech Król, 

2. Pochwały i podziękowania:



2.1. Udzielam pochwały sekcji I za wzorowe pełnienie służby stajennej
2.2. Udzielam pochwały plut. kaw. och. Andrzejowi Kowalczykowi za 

godne reprezentowanie barw pułku podczas zawodów kawaleryjskich w 
Warszawie w czasie Święta Kawalerii.

2.3. Udzielam pochwały st. strz. konnemu Grzegorzowi Strzelczykowi, za 
wzorowe pełnienie obowiązków stajennych 

2.4. Udzielam pochwały strz. konnemu Mirosławowi Bajakowi za wzorowe 
wypełnianie obowiązków służby kuchennej.

2.5. Na wniosek por. F. Żmudzkiego udzielam pochwały za koleżeńską 
postawę i wzorowe wypełnianie obowiązków strzelcowi kaw. och. Danielowi 
Ceremonowi.

2.6. Dziękuję plut. kaw. och Andrzejowi Kowalczykowi, kapr. kaw. och. 
Michałowi Stąporowi oraz sekcji I za pełnienie służby w czasie pokazów 
kawaleryjskich.

Komendant Kursu
rtm. kaw. och. Dariusz Waligórski


