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Koledzy! 

Dzisiaj kończymy pierwszy w tym roku, a czternasty z rzędu kurs I stopnia oraz 
czwarty kurs II 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 
szeroko rozumianych, poprzez uczestnictwo w świętach państwowych i lokalnych ale 
również w Swoich własnych oddziałach, aby podnosić poziom wyszkolenia wszystkich 
kawalerzystów ochotników. Ponieważ kawaleria, zarówno ta przedwojenna, jak i ta dzisiejsza 
ochotnicza, to nie grupa indywidualistów samych sobie, tylko dobrze współpracująca ze sobą 
grupa, gdzie każdy jest odpowiedzialny za wszystkich. 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, czego 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 w tym miejscu podziękować całej 
kadrze kursu, która bezinteresownie podzieliła się swoja wiedzą, umiejętnościami i 
doświadczeniem, wszystkim oficerom i podoficerom kawalerii ochotniczej za wzorowe 
wypełnienie swojego obowiązku oraz Paniom Barbarze ZYGMUNT i Aleksandrze 
ADAMCZYK instruktorkom jeździeckim za doskonalenie Waszych umiejętności 
jeździeckich.

1. Zaliczenia:



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

1. Ułan kaw. och.   MAZUR Piotr 1 PU 57,5 pkt.
2. Ułan kaw. och. DĄBRÓWKA Krzysztof 8 PU 63 pkt.
3. Ułan kaw. och. WACHOWIAK Bartosz 15 PU 63 pkt.
4. St. strzelec        STEC Daniel  5 PSK 74,5 pkt.

1.2. Zaliczam kursu II stopnia: 

1. chorąży kaw. och. KOMASA Łukasz 15 PU,
2. st. strzelec kaw. och. KŁOS Marcin P3SK.

1.3. Zaliczam pierwszy tydzień kursu II stopnia: 

1. Wach. Kaw. och. CHOINA Kazimierz 1PU
2. Plut. kaw. och.     DROZDEK Ireneusz 1PU
3. Plut. kaw. och.     KOWALCZYK Kamil1PU
4. St. ułan  kaw. och.  SOBIESZCZAŃSKI Adrian 1PU

2. Stopnie Kawalerii Ochotniczej:

2.1 Na wniosek Komendanta Kursu będę wnioskował o przyznanie następujących stopni 
kawalerii ochotniczej:

- st. strz. kaw. och. Stecowi, stopnia kpr. kaw. och.
- uł. kaw. och. Dąbrówce, stopnia st. uł. kaw. och.
- uł. kaw. och. Wachowiakowi, stopnia st. uł. kaw. och.

3. Wyróżnienie:

3.1  Pragnę poinformować że prymusem XIV kursu I stopnia został:

- st. strz. kaw. och. Stec z wynikiem 74,5 pkt.

3.2. Na wniosek Komendanta Kursu, udzielam pochwały z wpisem do książeczki służbowej 
chorążemu. kaw. och. Łukaszowi KOMASIE z 15 PU za ponad przeciętne zaangażowanie 
podczas całego kursu, pomoc i wzorową postawę oraz wnioskuję o wpisanie jej również do karty 
służby.

Komendant CWKO
rtm.. kaw. och. Dariusz WALIGÓRSKI


