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Koledzy! 

Dzisiaj dobiega końca jubileuszowy dziesiąty kurs I stopnia organizowany 
przez CWKO. Podczas zajęć, była możliwość doskonalenia tego co najważniejsze w 
Kawalerii – jazdy konnej, władania białą bronią, musztry, a nade wszystko postawy i 
zachowań na miarę Kawalerzysty. Teraz wyniesione umiejętności, każdy z Was powinien 
realizować poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych i to nie tylko z młodzieżą, poprzez 
uczestnictwo w świętach państwowych i lokalnych. Jednak wielu zapomina, że aby móc 
zrealizować dobrze te obowiązki trzeba najpierw wypełnić inny, przed którym nie można 
uciekać - tym obowiązkiem jest samokształcenie. Bez własnej dyscypliny, regularnych 
ćwiczeń i podnoszenia umiejętności szybko zapomnimy to, co nauczyliśmy się na kursie i 
możemy wrócić do miana  zwykłych „przebierańców”. Pełnowartościowy kawalerzysta 
Federacji Kawalerii Ochotniczej nie powinien niczym ustępować Kawalerzyście okresu II 
Rzeczpospolitej poza nazwą, czasem i miejscem działania, powinien stanowić wzór do 
naśladowania postaw moralnych, narodowych i patriotycznych w zeuropeizowanej 
rzeczywistości, aby nasza tożsamość narodowa przetrwała dłużej niż wszechogarniająca nas 
globalizacja. 

Mam nadzieję, że trudy i niedogodności jakie mogły się pojawić podczas tego 
tygodnia szybko pójdą w niepamięć, a wspominać będziecie tylko tą nie powtarzalną 
atmosferę miejsca i szkoleniowców, dzięki którym podnieśliście swoje umiejętności i 
nabraliście fasonu Kawalerzysty. Chciałbym również podziękować całej kadrze kursu, która 
bezinteresownie podzieliła się swoja wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem, wszystkim 
oficerom i podoficerom kawalerii ochotniczej za wzorowe wypełnienie swojego obowiązku.

1. Zaliczenia:

1.1.Zaliczam z wynikiem pozytywnym udział w kursie I stopnia: 

Sekcja I:

1. Ułan kaw. och. GODEK Mariusz 56,5
2. Ułan kaw. och. KOKOT Michał 55
3. Ułan kaw. och. STRYKOWSKI Patryk 53
4. Strz. kaw. och. KŁOS Marcin 61



Sekcja II:

1. Szwol. kaw. och. STACHELEK Ryszard45,5
2. Szwol. kaw. och. WITUCKI Wiesław 51,5
3. Ułan kaw. och. SCZEPANIAK Mateusz 63

1.2. Nie zaliczam kursu I stopnia: 

1. Ułan kaw. och. MATUSIAK Tadeusz 0

2. Stopnie Kawalerii Ochotniczej:

2.1 Na wniosek Komendanta Kursu przyznaję stopień starszego ułana kawalerii ochotniczej:

- uł. kaw. och. Mateuszowi SZCZEPANIAK

2.2 Na wniosek Komendanta Kursu przyznaję stopień starszego strzelca kawalerii 
ochotniczej:

- strz. kaw. och. Marcinowi KŁOS
 
3. Wyróżnienie:

3.1  Pragnę poinformować że prymusem X kursu I stopnia został:

- st. uł. kaw. och. Mateusz SZCZEPANIAK z wynikiem 63 pkt.

3.2. Udzielam pochwały plut. kaw. och. Tomaszowi BROSZ za zaangażowanie podczas 
całego kursu, pomoc i wzorową postawę oraz wnioskuję o wpisanie jej do karty służby.

Komendant CWKO
rtm.. kaw. och. Dariusz WALIGÓRSKI


