
 Centrum Wyszkolenia Kawalerii Ochotniczej

Toporzysko, 03 marca 2012r.

Rozkaz L. 14/3/2012
Koledzy! 

Rozpoczynamy dzisiaj kolejny z zaplanowanych na ten rok kursów szkoleniowych 
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, ale ciągle funkcjonowało i każdemu na co dzień kojarzyło się poczuciem 
honoru, rycerstwa i odpowiedzialności.
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 skład kadry 2 kursu CWKO:

- por. WP Robert WORONOWICZ
- rtm. kaw. och. Piotr SZAKAZ,
- ppor. kaw. och. Paweł WIEŃĆ, 
- st. wach. kaw. och. Bartłomiej PRZYBYŚ

2. Służba:

2.1. Obowiązki podoficera służbowego w dniu dzisiejszym pełni: ułan kaw. och. Rafał 
BOGUSZEWSKI.

2.2. W dniu dzisiejszym pełni dyżur sekcja I.

2.3. Obowiązki podoficera służbowego w dniu jutrzejszym pełni: ułan kaw. och. Michał 
WESOŁOWSKI.

3. Składy osobowe:



3.1. Podaję składy osobowe sekcji szkolnych:

Sekcja I
1.  Kapral kaw. och. Kamil KOWALCZYK Szwadron Jazdy RP O/Lublin
2. St. ułan kaw och. Marcin GIEBUŁTOWSKI 8PU
3. Szwoleżer Jan KOCÓR 1PSz 
4. Ułan kaw. och. Jakub STELMACH 8PU
5. Ułan kaw. och. Igor CZERWIEN 8PU
6. Ułan kaw. och. Tomasz SOLTYS 8PU

Dowódca dykcji: ułan kaw. och. Rafał BOGUSZEWKI 9PU

Sekcja II
1. Ułan kaw. och. Robert GALARA 9PU
2. Ulan kaw. och. Dariusz KMAK 9PU
3. Ułan kaw och. Krzysztof LEPICH 9PU
4. Ułan kaw. Och. Bartosz PALIGA 9PU
5. Ulan kaw. och. Paweł WARWAS 9PU

Dowódca sekcji: ułan kaw. och. Michał WESOŁOWSKI 9PU

Sekcja III
1. Wach. kaw. och Kazimierz CHOINA Szwadron Jazdy RP O/Lublin
2. Ułan kaw. och. Bernard RACZKIEWICZ Szwadron Jazdy RP O/Lublin
3. St. ułan kaw. och. Piotra DURAKIEWICZ Szwadron Jazdy RP O/Lublin
4. Kapr. kaw. och. Ireneusz DROZDEK Szwadron Jazdy RP O/Lublin
5. Ułan kaw. och. Tomasz DROZDEK Szwadron Jazdy RP O/Lublin
6. St. ułan kaw. och. Adrian SOBIESZCZAŃSKI Szwadron Jazdy RP O/Lublin

Dowódca sekcji: ułan kaw. och. Tomasz BROSZ 9PU

4. Program dnia:

4.1. Podaję do wiadomości ramowy program dnia:

6,50 - pobudka,
7.00 – 7.30 – zbiórka, modlitwa poranna ( kiedy ranne … , gimnastyka, czyszczenie koni ),
7.30 – 8.00 – toaleta poranna,
8.00 – 8.30 – śniadanie,
8.30 – 9.00  – czyszczenie i przegląd koni,
9.00 – 10.00 – jazda konna I sekcja,
10.30 – 11.30 – jazda konna II sekcja,
12.00 – 13.00 – jazda konna III sekcja,
9.00- 10.00 - zajęcia praktyczne – II sekcja - władanie białą bronią na drewnianym koniu,
III sekcja - władanie białą bronią na drewnianym koniu, 
10.30 – 11.30 - zajęcia praktyczne – III sekcja - troczenie, I sekcja - władanie białą bronią na 
drewnianym koniu,



12.00 – 13.00 -   zajęcia praktyczne – I sekcja – musztra piesza, II sekcja - musztra piesza,

13.00 – 13.30 – pielęgnacja koni,
13.30 – 14.00 - obiad,
14.00 – 14.30 – czas wolny dla kursu I stopnia. 

14.00 – 15.00 - II stopień jazda konna

14.30 – 15.00 – przygotowanie koni,
15.00 – 16.00 – musztra konna I i II sekcja,
17.00 – 18.00 – musztra konna III sekcja i kurs II stopnia,

15.00 – 16.00 – zajęcia praktyczne III sekcja – musztra piesza,
17.00 – 18.00 – zajęcia praktyczne I i II sekcja – troczenie,  
18.00 – 18.30 – pielęgnacja i karmienie koni,
18.30 – 19.00 – kolacja,
19.30 – 21.00 – zajęcia teoretyczne,
21.00 – 21.30 – ognisko lub kominek, apel wieczorny i modlitwa ( wszystkie nasze..),
21.30 – 22.00 – toaleta wieczorna,
22.00  – cisza nocna

Komendant Kursu
por. kaw. och. Franciszek Paweł ŻMUDZKI


