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Koledzy!  

W dniu dzisiejszym kończymy drugi w tym roku, a piętnasty z rzędu kurs I stopnia 

oraz dobiegł końca pierwszy tydzień piątego kurs II stopnia organizowany przez CWKO. 

Zajęcia były prowadzone tak, aby 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 

ćwiczyć i wielokrotnie powtarzać, aby dojść do perfekcji w „rzemiośle” kawalerzysty 

ochotnika. Dobrze wypracowane postawy i zachowania powinniśmy upowszechniać poprzez 

prowadzenie zajęć edukacyjnych szeroko rozumianych, uczestnictwo w świętach 

państwowych, wojskowych 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. 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.  

Pamiętajmy również, że to dzisiaj 13 grudnia przypada niechlubna rocznica ogłoszenia 

Stanu Wojennego przed 33 laty, kiedy to została podniesiona ręka na bezbronny narodu przez 

ludzi w mundurach wojskowych. Dlatego szczególnie na nas Kawalerzystach ciąży 

obowiązek przywrócenia w społeczeństwie dobrego wizerunku Wojska Polskiego  

i poszanowania dla munduru. 

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, Aleksandrze 

ADAMCZYK oraz Michałowi KŁOSOWI ze Szwadronu Toporzysko - instruktorom 

jeździeckim, za doskonalenie Waszych umiejętności jeździeckich. 



Szczególnie chciałbym podziękować rtm. kaw. och. Darkowi WALIGÓRSKIEMU, za 

bezpłatne udostępnienie Swojego ośrodka jeździeckiego wraz z końmi i całym zapleczem 

hotelowo – gastronomicznym. 

 

1. Zaliczenia: 

 

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

 

Sekcja 1: 

1. Szwol. kaw. och. KUHN Olaf        408,25 pkt  

2. Szwol. kaw. och. FOREMNY Paweł       595,5 pkt  

3. Ułan kaw. och. OWCZAREK Wojtek       443,5 pkt  

4. Ułan kaw. och. ŁANKOWSKI Arkadiusz       570,25 pkt 

 

Sekcja 2: 

1. Ułan kaw. och. BUŁDAK Marek    387,25 pkt  

2. Ułan kaw. och. KAMIŃSKI Jarogniew   457,25 pkt  

3. Ułan kaw. och. NOWIŃSKI Piotr    503,5 pkt  

4. Ułan kaw. och. NUREK Artur    499,75 pkt 

 

1.2. Zaliczam pierwszy tydzień kursu II stopnia:  

1. Plut. kaw. och. BRZEZICKI Paweł      

2. Kpr. kaw. och. STELMACH Jakub      

3. Kpr. kaw. och.  DĄBRÓWKA Krzysztof       

4. Kpr. kaw. och. KĘDZIERSKI Andrzej     

5. Ułan kaw. och. STAWOSKI Jacek    

 

1.3. Zaliczam siódmy zjazd kursu SPKO: 

 

1. Kpr. kaw. och. HUBERT Marcin, 

2. Kpr. kaw. och. URBAN Paweł. 

 

2. Stopnie Kawalerii Ochotniczej: 

 

2.1 Podaję do wiadomości, że będę wnioskował o przyznanie stopnia st. szwol. kawalerii 

ochotniczej: 

 St. szwol. kaw. och. FOREMNY Paweł        3 P Szwol. 
 

3. Wyróżnienie: 

 

3.1  Pragnę poinformować że prymusem XIV kursu I stopnia został: 

- szwol. kaw. Paweł FOREMNY    595,5 pkt. 

Komendant CWKO 

rtm.. kaw. och. Piotr SZKACZ 


