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Koledzy!  

        W dniu dzisiejszym kończymy pierwszy w tym roku, a szesnasty z rzędu kurs I 

stopnia dobiegł również końca piąty kurs II stopnia i siódmy zjazd SPKO organizowany przez 

CWKO. Były one przeprowadzone według aktualnych zmodyfikowanych zasad, które są 

adekwatne do dzisiejszych potrzeb i wymagań na stopnie FKO. 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 właśnie w kwietniu przypada niechlubna 75 rocznica 

mordu na polskich oficerach w lesie katyńskim. Nie zginęli oni jednak jak nakazuje honor 

żołnierz na polu walki, lecz zostali zamordowani strzałem w tył głowy przez sowieckich 

oprawców. Oby nigdy nie powtórzyła się podobna tragedia, a Wasze umiejętności mogły byś 

spożytkowane dla dobra i rozwoju naszej polskiej Ojczyzny. 

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 Pani Barbarze ZYGMUNT oraz kpr. kaw. och. 



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. Ułan kaw. och. JANUR Edward  1 PU  

2. Ułan kaw. och. KMAK JÓZEF  1 PU  

3. Ułan kaw. och. KOCEMBA Konrad  1 PU 

 

Sekcja 2: 

1. Ułan kaw. och. ARAK Mateusz  8 PU 

2. Ułan kaw. och. BYLINA Sławomir  12 PU 

3. Ułan kaw. och. DĄBROWSKI Dariusz 12 PU 

 

1.2. Zaliczam pierwszy tydzień kursu II stopnia:  

Sekcja 1: 

1. Plut. kaw. och. GRUSZKA Tomasz   8 PU 

2. Ułan ŁANOWSKI Arkadiusz   27 PU 

 

1.3. Zaliczam z wynikiem pozytywnym udział w kursie II stopnia:  

Sekcja 2: 

1. Wach. kaw. och. CHOINA Kazimierz  1PU 

2. Kpr. kaw. och.  DĄBRÓWKA Krzysztof     8 PU  

3. Kpr. kaw. och. STELMACH Jakub    8 PU  

4. Kpr. kaw. och. KĘDZIERSKI Andrzej   20 PU  

 

1.3. Zaliczam siódmy zjazd kursu SPKO: 

 

1. Plut. pchor. kaw. och. HUBERT Marcin, 

2. Kpr. pchor. kaw. och. IŻYKOWSKI Jacek, 

3. Kpr. pchor. kaw. och. URBAN Paweł. 

 

1.4. Nie zaliczam udziału w kursie I stopnia: 

 

1. Szwol. kaw. och. SELIGA Stanisław 1 PSzwol.  

2. Ułan kaw. och. ŚWIGUT Wojciech  1 PU 

 

1.5. Nie zaliczam udziału w kursie II stopnia: 

 

1. Plut. kaw. och DROZDEK Ireneusz   1 PU 

 



2. Stopnie Kawalerii Ochotniczej: 

 

2.1 Podaję do wiadomości, że będę wnioskował o przyznanie stopnia ułana kawalerii 

ochotniczej: 

  JANUR Edward  1 PU  

 KMAK JÓZEF  1 PU  

 KOCEMBA Konrad  1 PU 

 ARAK Mateusz  8 PU 

 BYLINA Sławomir  12 PU 

 DĄBROWSKI Dariusz 12 PU 
 

2.2 Podaję do wiadomości, że będę wnioskował o przyznanie stopnia kaprala kawalerii 

ochotniczej: 

 DĄBRÓWKA Krzysztof 8 PU  

 STELMACH Jakub   8 PU  

 KĘDZIERSKI Andrzej   20 PU  
 

 

3. Wyróżnienie: 

 

3.1  Pragnę poinformować że prymusem XVI kursu I stopnia został: 

 Ułan kaw. och. ARAK Mateusz 8 PU     527,5 pkt. 

 

3.2  Pragnę poinformować że prymusem V kursu II stopnia został: 

 

 Kpr. kaw. och. STELMACH Jakub 8PU  254,58 pkt 

 

Komendant CWKO 

rtm.. kaw. och. Piotr SZKACZ 


