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Rozkaz L. 43/01/2017

Koledzy! 

Rozpoczynamy pierwszy w tym roku zjazd szkoleniowy zaplanowany w CWKO. W nawiązaniu
do odnowionej tradycji   kursów z II Rzeczpospolitej,  kursy miały swoje nazwy odnoszące się do
wydarzeń  z  historii  naszego  kraju.  I  tak  obecny  zjazd  będzie  im.  gen.  dyw.  Tadeusza
KOMOROWSKIEGO  –  czwartego  i  zarazem  ostatniego  komendanta  Centrum  Wyszkolenia
Kawalerii w Grudziądzu. Pełnił on tą funkcję od listopada 1938 do 31 sierpnia 1939 roku. Ukończył
Akademię Wojenną w Wiedniu. W grudniu 1919 roku otrzymuje awans na rotmistrza i dowództwo
12Pułku Ułanów Podolskich, na czele którego walczy w Bitwie Pod Komarowem. W czasie II wojny
światowej pełni funkcję Komendanta AK. Podejmuje decyzję o wybuchu Powstania Warszawskiego.
Po 1945 roku przebywa za granicą pełni między innymi funkcję  Naczelnego Wodza Polskich Sił
Zbrojnych  na  obczyźnie.  Z  jego  inicjatywy  w  dniu  01  sierpnia  1966  roku  zostaje  ustanowione
odznaczenie pamiątkowe – Krzyż Armii Krajowej. Umiera na obczyźnie w 1966 rok, natomiast w
dniu 30 sierpnia 1994 roku zostają sprowadzone jego prochy do kraju i złożone na Warszawskich
Powązkach.     

Obecny zjazd będzie obejmował dwudziesty pierwszy kurs I stopnia,  pierwszy i drugi tydzień IX
kursu II stopnia, trzeci tydzień kursu III stopnia oraz rusza II rocznik SPKO. Chcemy, aby przygoda
jaką rozpoczęliście kiedyś z Kawalerią Ochotniczą nabrała teraz nowego wymiaru. Aby nie była to
już tylko przygoda czy też zabawa lecz prawdziwa służba. Żeby słowo „kawaleria” nie było tylko
słowem z  przeszłości,  ale  ciągle  funkcjonowało  i  każdemu na co  dzień  kojarzyło  się  poczuciem
honoru,  rycerstwem  i  odpowiedzialnością.  Pamiętajmy  również,  że  Kawaleria,  to  zespół  ludzi
współpracujących,  działających  i  pomagających  sobie  nawzajem  w  każdej  sytuacji.  Tu  nie  ma
miejsca na samolubne,  indywidualne  działanie,  gdyż tylko  dobrze wyszkolony,  zżyty  i  działający
razem zespół osiąga zamierzone cele.

Z kart polskiej historii należy pamiętać, że: 05 marca  1940 r. ludowy komisarz spraw wewnętrznych
Związku  Sowieckiego  Ławrientij Beria skierował  do  Josifa  Stalina notatkę  nr  794/G,  w której
napisał, że polscy jeńcy wojenni i więźniowie przetrzymywani w więzieniach „zachodniej Białorusi”
i  „zachodniej  Ukrainy”  są  zatwardziałymi  i  nie  rokującymi  nadziei  poprawy  wrogami  władzy
sowieckiej.  Zaproponował  ich  zamordowanie  (  rozpatrzyć  bez  wzywania  skazanych,  bez
przedstawiania  zarzutów,  bez  decyzji  o  zakończeniu  śledztwa  i  aktu  oskarżenia  ).  Zbrodniczą
propozycję  Berii  zaakceptowali  własnymi  podpisami,  poza  Stalinem,  Kliment Woroszyłow,
Wiaczesław Mołotow, Anastas Mikojan, Michaił Kalinin oraz Łazar Kaganowicz. Miesiąc później
rozpoczęła  się  najbardziej  dziś  znana  w  dziejach  nowożytnej  Europy  zbrodnia  na  bezbronnych
jeńcach wojennych, nazwana zbrodnią Katyńską. Na podstawie rozkazu z 5 marca 1940 r. sowieci
zamordowali łącznie 21 857 polskich oficerów i więźniów.



Życzę wszystkim, aby te szkolenia przyniosły oprócz trudu i zmęczenia, także satysfakcję zarówno
uczestnikom szkolenia jak i szkoleniowcom. 

1. Obsada funkcyjna:

1.1 Podaję do wiadomości skład kadry kursu:

- rtm. kaw. och. Piotr SZAKACZ – Komendant CWKO,
- por. kaw. och. Franciszek Paweł ŻMUDZKI – Komendant Kursu,
- rtm. kaw. och. Robert WORONOWICZ – szef wyszkolenia jeździeckiego,
- rtm. kaw. och.  Dariusz WALIGÓRSKI – wykładowca, 
- ppor. kaw. och. Jacek IŻYKOWSKI – Instruktor/wykładowca.

2. Służba:

2.1. Obowiązki podoficera dyżurnego w dniu dzisiejszym pełni: 

- Plut. kaw. och. DĄBRÓWKA Krzysztof.           

3. Podaje składy sekcji szkolnych:

3.1. Kurs I Stopnia: 

1. Strzelec kaw. och. SEIBT Zbigniew P3SK – dowódca sekcji 
2. Strzelec kaw. och. GRZYB Artur P3SK
3. Strzelec kaw. och. WÓJTOWICZ Jakub P3SK

3.2. KURS II stopnia:

1. St. ułan kaw. och. JEZNACH Jakub  23 PU – dowódca sekcji
2. St. szwol. kaw. och. Grzybowski Piotr 3 PSzwol
3. St. ułan CIESIELSKI Andrzej Szwadron Kawalerii V Wileńskiej Brygady AK 
4. St. szwol. kaw. och. MIZERSKI Piotr 3 PSzwol
5. Ułan kaw. och. PETTERS Waldemar 3 PU

3.3. KURS III stopnia:

1. Chor. kaw. och. KOMASA Łukasz 15 PU 
2. Chor. kaw. och. LISIECKI Wojciech 15 PU
3. Ppor. kaw. och. ŁANKOWSKI Arkadiusz 23 PU

3.3. KURS SPKO:

1. Kpr. kaw. och. FOREMNY Paweł 3 PSzwol
2. Plut. kaw. och. DĄBRÓWKA Krzysztof 8 PU 
3. Plut. kaw. och. STELMACH Jakub 8 PU 
4. Ppor. kaw. och. ŁANKOWSKI Arkadiusz 23 PU

        
4. Podaje ramowy rozkład dnia:



07.00 - pobudka,  
07.10 – 07.30 – zbiórka, modlitwa poranna ( „Kiedy ranne..” ),
07.30 – 08.00 – toaleta poranna,
08.00 – 08.30 – śniadanie,
08.45 – 09.00 - apel,
09.00 – 13.30 – zajęcia praktyczne i teoretyczne,
13.30 – 14.00 - obiad,
14.00 – 15.00 – czas wolny,
15.00 – 19.30 – zajęcia teoretyczne i praktyczne,
19.30 – 20.00 – kolacja,
20.00 – 21.30 -  zajęcia teoretyczne – wykład, nauka śpiewu, film, itp. 
21.30 - modlitwa wieczorna -„Wszystkie nasze…”,
21.35 – 22.00 – toaleta wieczorna,
22.00  – cisza nocna

Komendant CWKO
rtm. kaw. och. Piotr SZAKACZ


