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Rozkaz L. 23/12/2013
Koledzy,
Macie za sobą bardzo pracowity tydzień. Niektórzy z was w „kuluarach kursu” 
mówią, że tak ciężko jeszcze nigdy nie pracowali i twierdzą, że nigdy tego 
przeżycia nie zapomną. Gwarantuję wam, że pozostają w błędzie – chyba, że 
nie zamierzają więcej się szkolić i nie zamierzają w przyszłości uczestniczyć w 
imprezach Federacji Kawalerii Ochotniczej. Gwarantujemy Wam, że na kolejnych 
szkoleniach i imprezach FKO wrażeń ani ciężkiej pracy nie zabraknie. Ale 
obiecuje wam,  że w zamian pozostaną jeszcze większe wspomnienia z dobrze 
spełnionej służby.

Przed nami największe wyzwanie przed jakim do tej pory stanęła Federacja. 
Jest nią Wielka Rewia Kawalerii na Krakowskich błoniach. 
Już dzisiaj zapraszamy was i wasze oddziały do udziału w tym niesamowitym 
przedsięwzięciu, do jego współtworzenia, dzielenia się trudami przygotowań i 
realizacji zadania. 
Ale też już dzisiaj zapraszam Was do dzielenia się laurami sukcesu i zwycięstwa 
po dobrze wykonanym zadaniu.
Nie będzie nam łatwo. Czeka na nas ogrom pracy zmierzenia się z 
wielusettysięcznym budżetem przedsięwzięcia, długie godziny spędzone nad 
projektami, pozyskiwaniem sponsorów, szukaniem partnerów, szkoleniem koni 
i ludzi. Miejmy nadzieje że gdy tętent kopyt na Krakowskim bruku przeminie, 
gdy wrócimy do domu i zaleczymy rany to kiedyś po czasie ktoś wspomni to 
wydarzenie tak jak dziś wspominamy Wielką rewię z przed 80 lat.

„….Przed Józefem Piłsudskim, przed dostojnymi gośćmi, według planu 
sporządzonego osobiście przez Marszałka, przedefilowało dwanaście pułków. 
Dwanaście pułków, idealnie wyrównanymi szeregami, w odstępach między 
pułkami, szwadronami i plutonami, jak gdyby odmierzonych cyrklem, 
przewinęło się wzdłuż Błoni, niby dwanaście tanecznic w balecie, złożonym z 
samych primabalerin, niby dwanaście bezcennych, ze wszystkich mórz świata 
wyłowionych pereł jakiegoś królewskiego naszyjnika, niczym dwanaście 
kunsztownych sonetów w zbytkownym tomiku mistrzowskich wierszy - 
zachwycał się generał Wieniawa - Długoszowski, puszczając cugle Pegaza…. 



Rewia nie trwała zbyt długo, zaledwie pół godziny, ale sprawiła ogromne 
wrażenie. Na Wielką Łąkę przybyły tłumy, ale - jak twierdził Długoszowski - ... 
w Krakowie nie było gapiów. Dziesiątki tysięcy ludzi wyległo na ulice, dziesiątki 
tysięcy ciżbiły się na Błoniach podczas rewii, był to jednak tłum żywy, nie 
gapie, ani nawet nie statyści, lecz aktorzy, biorący czynny udział w uroczystości, 
w defiladzie, wzruszający się razem z nami, cieszący się z nami szczerze i 
serdecznie tym świętem, które z woli Pana Marszałka Piłsudskiego było świętem 
kawalerii. Ulice i Błonia grzmiały od okrzyków i wiwatów, białe dłonie niewiast 
niczym motyle trzepotały się nad uśmiechniętymi twarzyczkami, męskie dłonie 
inteligentów i robotników powiewały kapeluszami, nad tłumem setki dzieci, 
trzymanych przez troskliwe rodzicielskie ramiona, roziskrzonymi oczkami poiły 
się widokiem, który z pewnością na zawsze pozostanie im w pamięci.”

Mam nadzieję że to co wynieśliście z tego szkolenia będziecie doskonalić w 
swoich macierzystych oddziałach, a wiedzę i zdobyte umiejętności wykorzystacie 
w szkoleniu swoich kolegów i że nie zabraknie Was na Krakowskich Błoniach we 
wrześniu tego roku. 

   
1. Zaliczenia:

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

Sekcja I:

1. por. kaw. och. ŻÓŁKIEWSKI Andrzej 73 pkt 
2. plut. kaw. och. SYCIŃSKI Paweł 69 pkt
3. uł. kaw. och. KĘDZIERSKI Andrzej 63,5 pkt
4. szwol. kaw. och. SKOWROŃSKI Krzysztof 58,5 pkt
5. szwol. kaw. och. ZALEWSKI Maciej 72,5 pkt

Sekcja 2:

1. strz. kaw. och. BALON Adam 64,5 pkt
2. uł. kaw. och. KRACZEK Łukasz 52,5 pkt
3. uł. kaw. och. LESZCZYŃSKI Aleksander 60 pkt
4. uł. kaw. och. SEREN Krzysztof 53 pkt 

1.2. Zaliczam z wynikiem pozytywnym egzamin końcowy kursu I stopnia:
      1. kpr. kaw. och. HUBERT Marcin 69,5 pkt
      2. st. ułan kaw. och. URBAN Paweł 69,5 pkt
      3. uł. kaw. och. URBAN Piotr                 59,5 pkt

1.3. Zaliczam z wynikiem pozytywnym pierwszy zjazd SPKO: 

1. kpr. kaw. och. HUBERT Marcin 
2. st. ułan kaw. och. URBAN Paweł



2. Stopnie Kawalerii Ochotniczej:

2.1 Podaję do wiadomości o złożeniu wniosków do dowódców odpowiednich oddziałów 
o  przyznanie stopni kawalerii ochotniczej:

− kpr. kaw. och.: szwol. kaw. och. ZALEWSKIEMU Maciejowi, 
− st. szwol., uł., strz. kaw. och.: strz. kaw. och. BALONOWI Adamowi, uł. kaw. och. 

KĘDZIERSKIEMU Andrzejowi, , uł. kaw. och. LESZCZYŃSKIEMU Aleksandrowi, 
uł. kaw. och. URBANOWI Piotrowi, szwol. kaw. och. SKOWROŃSKIEMU 
Krzysztofowi.

2.2 Podaję do wiadomości o przesłanie wiadomości do dowódców odpowiednich oddziałów  
potwierdzających posiadanie niezbędnych umiejętności do posiadania stopnia uł. kaw. och 
przez kawalerzystów: 

− SERENA Krzysztofa, KRACZKA Łukasza

3. Wyróżnienie i pochwały:

3.1  Pragnę poinformować, że prymusem XI kursu I stopnia został:
− szwol. kaw. och. ZALEWSKI Maciej z wynikiem 72,5 pkt.

3.2. Udzielam pochwały za zaangażowanie podczas kursu por. kaw. och. ŻOŁKIEWSKIEMU 
Andrzejowi.

3.3. Udzielam pochwały szwol. kaw. och. ZALEWSKIEMU Maciejowi za zaangażowanie 
podczas trwania kursu i wzorową postawę oraz wnioskuję o wpisanie jej do karty służby.

Komendant CWKO
rtm. kaw. och. Dariusz WALIGÓRSKI


